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ANG NAHAUNA NGA TOLON-AN
NI MOISES

NGA GINAHINGAIvANAN

GENESIS.

Ang pagtuga; aag kioabudlayan sa anuin ka adlaw;

ang pagpahuvt'ay sa ad!a v nga ikapito.

ISA ginsuguran gintuga sang Dios ang
mga langit kag ang dula.

2 Kag ang data walay kahusaj-an kag
walay unud, kag ang kadudulman yara
sa ibabaw sang kadaygau sang kadadal-
man ; kag ang Espiritu sang Dios naga-
giho sa kadaygan sang mga tubig.

3 Kag nagsiiing ang Dios :
" Mag-

manginmay kapawa," kag ang kapawa
nanginamo.

4 Kag nakita sang Dios, nga ang ka-
pawa among maayo ; kag ginpain sang
Dios ang kapawa sa kadudulman.

5 Kag ginhingalanan sang Dios ang
kapawa nga Adlaw, kag ang kadudulman
ginhingalanan niya nga Gab-i. Kag may
kahaponon kag kaagahon : ini isa ka
adlaw.

6 Kag nagsiiing ang Dios :
" Mag-

manginmay kahawaan sa tunga sang
mga tubig, kag magpain ang mga tubig
sa mga tubig.

7 Kag ginhimo sang Dios ang kaha-
waan, kag ginpain niya ang mga tubig,

nga yara sa idalum sang kahawaan, sa
mga tubig nga yara sa ibabaw sang
kahav/aan. Kag nanginamo ini.

8 Kag ginhingalanan sang Dios ang
kahawaan nga Langit. Kag may kahapo-
non kag kaagahon : adlaw nga ikaduha,

9 Kag nagsiiing ang Dios :
" Mag-

tingub ang mga tubig nga yara sa ida-
lum sang mga langit sa isa ka duag, kag
magpahayag ang mamala." Kag na-
nginamo ini.

10 Kag ginhingalanan sang Dios ang
mam-ala nga Duta, kag ang katilingban
sang mga tubig ginhingalanan niya nga
Kadagatan. Kag nakita sang Dios, nga
ini among maayo.

II Kag nagsiiing ang Dios :
" Mag-

patubo ang duta sing malagtum nga
hilamon, hilamon nga maghatag sing
binhi sono sang iya naigoan, kag
mabungahon nga mga kahoy, nga mag-
hatag sing bunga, sono sang iya naigo-
an, nga yara sa iya ang iya binhi, sa iba-
baw sang duta." Kag nanginamo ini.

-12 Kag ang duta nagpatubo sing
malagtum nga hilamon, sing hilamon
nga nagahatag sing binhi, sono sang iya

naigoan kag mga kahoy nga nagahatag
sing bunga, nga ang iya binhi yara sa

iya, sono sang ila naigoan. Kag nakita
sang Dios nga ini among maayo.

13 Kag may kahaponon kag kaaga-
hon : adlaw nga ikatlo.

14 Kag nagsiiing ang Dios :
" Magma-

nginmay mga sulo sa kahawaan sang
mga langit, agud magbulag ang adlaw
kag ang gab-i ; kag ini siia magmangin
mga timaan nga sa mga panag-on, kag
nga sa mga adlaw kag mga tuig.

15 Kag ini sila magmangin mga sulo

sa kahawaan sang mga langit, agud
magiwag sila sa ibabaw sang duta."
Kag nanginamo ini.

16 Kag ginhimo sang Dios ang duha
ka dalagku nga mga sulo ; ang daku nga
sulo, agud nga maghari sa kaadlawon,
kag ang diyotay nga sulo, agud nga
maghari sa kagab-ihon ; ang mga bitoon
man.

17 Kag ginbutang sila sang Dios sa
kahawaan sang mga langit, agud nga
magiwag sila sa ibaba/v sang duta

;

18 Kag agud nga sila maghari nga sa

kaadlawon kag sa kagab-ihon, kag agud
nga siia magbulag sa ig kapawa sa mga
kadudulman. Kag nakita sang Dios, nga
ini among maaA^o.

19 Kag m^ay kahaponon kag kaaga-
hon : adlaw nga ikap-at.
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20 Kag nagsiling ang Dios :
" Mag-

padagaya ang mga tubig sing mga kalag

nga nagakabuhi, kag maglinupad ang
kapispisan sa ibabaw sang duta, sa

hanayak nga kahawaan sang langit."

21 Kag gintuga sang Dios ang mga
dalagku nga mga gadya sa kadagatan
kag ang tanan nga kalag nga buhi nga
nagagiho, nga ginpadagaya sang mga tu-

big, sono sang ila naigoan, kag ang tanan
nga pispis nga pakpakan, sono sang iya

naigoan, kag riakita sang Dios, nga ini

among maayo.
22 Kag ginpakamaayo sila sang Dios,

nga nagasiling :
" Magpalamunga kag

magbilinuad-kamo, kag tugbon-ninyo
ang mga tubig sang kadagatan, kag
magbinuad ang kapispisan sa duta."

23 Kag may kahaponon kag kaaga-
hon : adlaw nga ikalima.

24 Kag nagsiling ang Dios: ^'Mag-
patubo ang duta sing mga kalag nga
buhi, sono sang ila naigoan, mga kaha-
yupan, kag mga kaman-ugan, kag mga
kasapatan sang duta, sono sang ila

naigoan." Kag nanginamo ini.

25 Kag ginbuhat sang Dios ang mga
kasapatan sang duta, sono sang ila

naigoan, kag ang kahayupan, sono sang
ila naigoan, kag ang tanan nga sapat nga
nagasaug sa ibabaw sang duta, sono
sang ila naigoan ; kag nakita sang Dios,

nga ini amo ang maayo.
26 Kag nagsiling ang Dios :

" Himo-
on ta ang tawo sa larawan naton, sono
sang kaangay naton, kag maggahum sia

sa mga kaisdaan sang kadagataan, sa

mga kapispisan sang kalangitan, sa mga
kahayupan, sa bug-os nga duta, kag sa

tanan nga sapat nga nagasaug sa ibabaw
sang duta."

27 Kag gintuga ang tawo sang Dios
sa larawan niya ; sa larawan sang Dios
gintuga nij'^a sia : lalaki kag babae
gintuga niya sila.

28 Kag ginpanghimaayo sila sang
Dios, kag nagsiling ang Dios sa ila

:

" Magpalamunga kag magbinuad-kamo,
kag tugbon-ninyo ang duta, kag magpa-
kaagalon-kamo sa iya ; kag galiuman-
ninyo ang mga kaisdaan sa kadagatan,
kag ang mga kapispisan sa kalangitan,
kag ang tanan nga kasapatan, nga na-
gagiliho sa ibabaw sang duta."

29 Kag nagsiling ang Dios: "Yari
karon ginhatagan ko kamo sang tanan
nga hilamon, nga nagahatag sing binhi,

nga yara sa ibabaw sang nawung sang
bug-OS nga duta, kag sang tanan nga
kahoy, nga may bunga sang kahoy, nga
nagatag sing binhi : ini sila manginka-
lan-on ninyo.

30 Kag sa tanan nga kasapatan sang
duta, kag sa tanan nga kapispisan sang
kalangitan, kag sa tanan nga nagagiliho
sa ibabaw sang duta, nga sa ila may ka-
buhi, gi7iahata.a: ko ang tanan nga hi-

lamon nga malagtura, nga manginkalan-
on." Kag nanginamo ini.

31 Kag nakita sang Dios ang tanan
nga ginbuhat niya, kag yari karon, nga
tama gid kaayo. Kag amo ang kaha-
ponon kag ang kaagahon : ini ang adlaw
nga ikan-um.

KAG nahuman ang mga langit kag
ang duta kag ang bug-os nga kasol-

dadosan niya.

2 Kag ginhuman sang Dios sa adlaw
nga ikapito ang iya buluhaton, nga iya

ginhimo, kag nagpahuway sia sa adlaw
nga ikapito sa tanan nga buluhaton, nga
iya ginhimo.

3 Kag ginpakamaayo sang Dios ang
adlaw nga ikapito, kag ginpakabalaan
niya ini ; kay sa sini nga adlaw sia nagpa-
huway sa tanan nga buluhaton niya, nga
gintuga kag ginhimo sang Dios.

Ang Edea. Ang pagkahuman sang lalaki kag

saug babae.

4 Ini amo ang mga gintunaan sang
mga langit kag sang duta, sang gintuga
sila, sang adlaw nga si lehoba nga Dios
naghimo sang duta kag sang kalangitan.

5 Kag wall pa sa duta sing bisan

ano nga kahoykahoy sang latagon, kag
wala pa sing bisan ano nga hilamon,
nga magpanuruk ; kay wala pa pagpau-
lana ni lehoba nga Dios sa ibabaw sang
duta, bisan may tawo nga magpanguma
sang duta

;

6 Apang nagausbung gikan sa duta
ang isa ka alisngaw, nga nagabunyag
sang bug-os nga kadaygan sang duta.

7 Kag ginhuman ni lehoba nga Dios
ang tawo sa yab-ok sang duta, kag
hinuypan sa iya mga ilong sang ginin-

hawa sang kabuhi, kag ang tawo
nanginkalag nga buhi.

8 Kag naghimo si lehoba nga Dios
sing isa ka katamnan sa Eden sa

Sidlangan; kag bmutang niya didto

ang tawo, nga iya nahuman.
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9 Kag napatubo ni lehoba nga Dios
sa duta ang tanan nga kahoy nga maan-
yag sa itululuk kag maayo nga kao-

non : ang kahoy man nga sa kabuhi sa

tunga sang katamnan, kag ang kahoy
nga sa pagkilala sang maayo kag sang
malain.

10 Kag nagailig sa Eden ang isa ka
suba nga sa pagbunyag sang katamnan,
kag kutub didto nagabahinbahiri sia sa

apat ka sanga.
11 Ang ngalan sang isa among Pi-

son : ini among nagalibut sang bug-os

nga duta sa Habila, nga didto may
bulawan.

12 Ang bulawan sa sadtong duta
maayo : may bdelio man didto kag ba-

to nga onyks.

13 Ang ngalan sang ikaduha nga
suba among Gihon : ini among naga-
libot sang bug-os nga duta sa Kus.

14 Ang ngalan sang ikatlo ka suba
among Hidekel: ini nagailig sa Sid-

langan sang Asur. Kag ang ikap-at ka
suba among Euprates.

15 Ngani, ginkuha ni lehoba nga
Dios ang tawo, kag ginbutang niya sia

sa katamnan sang Eden, agud nga iya

ini pagpangumahon kag bantayan.
16 Kag nagsogo sa tav^^o si lehoba

nga Dios, nga nagasiling :
" Makakaon-

ka sang tanan nga kahoy sang ka-
tamnan.

17 Apang sang kahoy nga sa pagki-
lala sang maayo kag sang malain, dili

ka magkaon sa iya ; kay sa adlaw nga
magkaon ka sa iya, mamatay ka nga
totoo."

18 Kag nagsiling si lehoba nga Dios :

" Indi maayo nga ang tawo magmangin-
isa lamang

;
pagahimoan ko sia sang

kabulig nga bagay sa iya."

19 Busa, ginhuman ni lehoba nga
Dios sa duta ang tanan nga kasapatan
sang latagon, kag ang tanan nga ka-
pispisan sang kalangitan, kag gindala ni-

ya sila kay Adam, agud nga pagtan-
awon niya kon ano ang pagaihingalan
niya sa iia ; kag ang tanan nga ginliin-

galan ni Adam sa mga kasapatan nga
mga buhi, ina among iya ngalan.

20 Ka^ ginbutangan ni Adam sing

mga ngalan ang tanan nga kasapatan
kag kapispisan sang kalangitan kag ang
tanan nga hayup sang latagon; apang
nga sa kay Adam wala sing nakita nga
kabulig nga bagay sa iya.

21 Kag si lehoba nga Dios naghulog
sing isa ka katulogon nga madalum sa

ibabaw ni Adam, kag natologan sia

;

niyan nagkuha sia sing isa sang iya mga
gusuk, kag ginpapali niya ang unud sa

iya duug

;

22 Kag ang gusjk nga ginkuha ni

lehoba nga Dios sa laiaki, ginhimo niya
ang isa ka babae, kag ghidala nij^a sia

sa laiaki.

23 Kag nagsiling si Adam: " Ini

karon amo ang tul-an sang akon mga
katul-anan, kag unud saiig akon unud,
ini pagatawgon Isha,* kay sa Ish gin-

kuha sia.

24 Ngani, pagabayaan sang laiaki ang
iya amay kag ang iya iloy, kag maghi-
usa sa iya asawa, kag manginisa lamang
sila ka unud.

25 Kag mga hubo sila nga duha, si

Adam kag ang iya asawa, kag wala sila

magakalahuya.

Ang sala kag ang katagudilian sang lawo.^Ang
nahauna uga panaad.

3 APANG ang man-ug among mala-
lang labi sa tanan nga mga kasa-

patan sang latagon, nga ginhimo ni

lehoba nga Dios, kag nagsiling sia sa

babae: "iGali, nagsiling ang Dios sa

inyo : Dili kamo magkaon sang tanan
nga kahoy sang katamnan ?

"

2 Kag ang babae nagsabat sa man-ug

:

"Nagakaon kami sang bunga sang
kakahoyan sang katamnan

;

3 Apang nahanungud sang bunga
sang kahoy, nga yara sa tunga sang
katamnan, nagsiling ang Dios : Dili kami
magkaon sa iya kag dili ninyo pagtan-
dugon, agud nga dili kamo mapatay."

4 Niyan ang man-ug nagsiling sa

babae :
" Dili kamo mamatay nga totoo

;

5 Kay nakahibalo ang Dios, nga sa

adlaw nga magakaon kamo sa ij^a,

magamuluklat ang inyo mga mata, kag
manginkaangay sang Dios kamo, nga
nakahibalo sang maayo kag sang ma-
lain."

6 Kag sang nakita sang babae, nga
ang kahoy among maayo nga kaonon
kag makaluluyag sa mga mata, kag
kahoy nga tilinguhaan sa pagdangat
sing kaalam, nagkuha sia sang iya bunga
kag nagkaon ; kag ginhatagan man niya

* Isha, babae ; Ish, laiaki.



3.7. GENESIS. 4.2.

ang iya bana kaiipud niya, kag ragkaon
man sia.

7 Kag nagmuluklat ang mga mata nila

nga duha ; kag ginkilala nila nga sila

mga hubo, kag niyan nagtahi sila sing

mga dahon sang igera, kag naghilimo

sila sing mga tampion.
8 Kag nabatian nila ang tingug ni

lehoba nga Dios, nga nagadayandayan
sa katamnan sa kabugnaw sang adlaw-
on ; kag nanago ang lalaki kag ang iya

asawa sa atubangan ni lehoba nga Dios
sa tiinga sang kakahoyan sang katam-
nan.

9 Kag gintawag ni lehoba nga Dios
ang lalaki, kag sinilingan sia :

"
I Diin

ka?"
10 Kag sia nagsabat :

" Nabatian ko
ang imo tingug sa katamnan, kag hi-

nadlukan ako, kay liabo ako ; kag na-

nago ako."
11 Kag sinilingan sia niya :

"
I Sino-o

bala ang nagsiling sa imo nga hubo
ikaw ? I Nagkaon bala ikaw sang kahoy,
nga ginsogo ko sa imo, nga indi mo
pagkaonon ?

"

12 Kag ang lalaki nagsabat: '*Ang
babae, nga ginhatag mo sa akon nga
akon manginkaupud, ginhatagan niya

ako sing kaho}^ kag nagkaon ako."

13 Niyan si lehoba nga Dios nagsiling

sa babae :
"

i Ano bala ang ginhimo
mo ? " Kag nagsiling ang babae :

" Ang
man-ug nagdaya sa akon, kag nagkaon
ako."

14 Kag si lehoba nga Dios nagsiling

sa man-ug :
" Tungud nga naghimo

ikaw sini, manginmalaut ka labi sa tanan
nga mga kasapatan, kag labi sa tanan
nga kahayupan sang latagon ; magalakat
ka nga nagasaog sang im^o tiyan kag
magakaon ka sang yab-ok sa tanan nga
adlaw sang imo kabuhi.

15 Kag pagabutangan ko sing kaawa-
j'-on sa tmiga mo kag sang babae, kag
sa tunga sang imo kaliwatan kag sang

iya kaliwatan. Ini sia magadugmok
sang imo olo, kag pagadugmokon mo
ang iya tikod."

16 Kag sinilingan niya ang babae :

" Pagapadamuon ko sing tuman gid

ang imo mga kasakit kag ang imo mga
pagbusong ; kag igapanganak m.o nga
may kasakit ang mga anak, kag mangin-
sa imo bana ang imo handum, kag sia

magagahum sa imo."

17 Kag nagsiling sia sa lalaki : " Tu-

ngud kay gintuman mo ang tingug sang
imo asawa, kag nagkaon ka sang kahoy,
nga ginsogo ko sa imo, nga nagasiling :

Dili ka magkaon sa iya ; manginmalaut
ang duta tungud sa imo. Magakaon ka
nga m.ay kasakit sa iya sa tanan nga
adlaw sang imo kabuhi.

18 Magapatubo sia sa imo sing mga
sapinit kag mga gamhon ; kag magakaon
ka sang hilamon sang iatagon.

19 Sa ballias sang imo nawung maga-
kaon ikaw sing tinapay, tubtub nga
magbalik ka sa duta ; kay yab-ok ka,

kag sa yab-ok ikaw magabalik,"
20 Kag gintawag sang lalaki ang nga-

lan sang iya asawa nga si Eba,* tungud
nga ini sia iloy sang tanan nga mga may
kabuhi.

21 Kag ginhimoan ni lehoba nga
Dios si Adam kag ang iya asawa sing

mga lambong nga panit, kag ginpasapu-
tan niya sila.

22 Kag nagsiling si lehoba nga Dios

:

"' Yari karon, ang tawo nanginsubung
sang isa sa Aton, nga nakahibalo sang
maayo kag sang malain." Kag karon,
indi igo nga pagiuntay ang iya mga
kamut, kag magkuha man sang kahoy
sang kabuhi, kag magkaon kag mabuhi
sa gihapon.

23 Ngani tinabug sia ni lehoba sa

katamnan sang Eden, agud nga pagpa-
ngumahon niya ang duta nga ginkuha-
an sa iya.

24 Kag ginpagowa niya ang tawo,
kag ginbutangan niya, sa Sidlangan sang
katamnan sa Eden, sang mga kerubin
kag sang isa ka hinangiban nga naga-
baga, nga nagalabaylabay sa pagbantay
sang dalan sang kahoy sang kabuhi.

Si Kaia kag si Abel ; ang nabauna uga manugpatay

sa isigkatawo.—Ang cnga kaliwatan

ni Kain.— Si Set.

KAG ginkilala ni Adam ang iya

asawa nga si Eba ; kag ini sia na-

namkon kag pinanganak niya si Kain,t
kag nagsiling sia :

" Nadangat ko ang
lalaki bangud kay lehoba."

2 Kag liwat pinanganak niya si

Abel nga iya utud. Kag si Abel na-

nginmanugbantay sang mga qbeha ; a-

pang si Kain nanginmangungiima sang
duta.

* Eha, manughatag sing kabuhi.

t Kain, hatag nga nabaton.
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3 Kag nahaiiabu, sa pag-alagisud sang
panag-on, nga si Kaixi sa mga bunga
sang duta nagdala sing isa ka halad kay
lehoba.

4 Kag si Abel nagdala man sa mga
panganay sang iya mga obeha kag sang
tambok nila, kag gintamud ni lehoba
nga may kahamuiit si Abel kag ang iya

halad.

5 Apang indi gintamud niya si Kain
kag ang iya halad ; kag nagsingkal si

Kain sing daku gid, kag naholog ang iya

guya.
6 Kag si lehoba nagsiling kay Kain :

"
I Kay ngaa bala nagsingkal ikaw, kag

kay ngaa naholog ang imo guya ?

7 Kon maghimo ikaw sing maayo,
iindi ka bala pagbayawon? Kag kon
indi ka maghimo sing maayo, ang sala

yara as gawang. Kag sa imo mangin-
yara ang iya handum, apang ikaw ma-
gagahum sa iya."

8 Kag namolong si Kain kay Abel
nga iya iitud. Kag nahanabu, sang
didto sila sa latagon, nga si Kain nagtin-

dug batok kay Abel nga iya litud, kag
pinatay niya sia.

9 Kag nagsiling si lehoba kay Kain :

"^Diin bala si Abel nga imo litud ?

"

Kag sia nagsabat :
" Ambut. i Bantay

ako bala sang akon iitud ?

"

10 Kag sinilingan sia niya: "iAno
bala ang ginhimo mo ? Ang tingug
sang dugo sang imo iitud nagatuaw sa

akon gikan sa duta.

11 Ngani karon magmanginmalaut ka
sa duta, nga nagbuka sang iya baba sa

pagbaton sang dugo sang imo iitud sa

imo kamut.
12 Kon pagpangumahon mo ang duta,

indi na ikaw pagahatagan niya sang iya
kusug. Manginlaaslaas kag dumuluong
ikaw sa duta."

13 Kag nagsiling si Kain kay lehoba:
" Tama ka daku ang akon kalainan,
nga papatawaron,

14 Yari karon, ginasobol mo ako ka-
ron sa nawung sang duta, kag ako ma-
gapanago sa imo atubangan ; mangin-
laaslaas kag dumuluong ako sa duta,
kag mahanabu nga bisan sin-o nga
makakita sa akon, magapatay sa

akon."

15 Kag nagsabat sa iya si lehoba

:

" Matuud nga bisan sin-o nga magpatay
kay Kain, pagasilotan sing makapito."
Niyan ginbutangan ni lehoba singtanda

si Kain, agud nga indi sia pagpatyon
sang bisan sin-o nga makakita sa
iya.

16 Kag naghalin si Kainsa atubangan
ni lehoba, kag nagpuyo sa duta sa Nod
sa Sidlangan sang Eden.

17 Kag nakilala ni Kain ang iya asa-

wa, nga nagpanamkon kag nag-anak
kay Henok; kag nagpatindug sia sing
isa ka banwa, kag ginhingalanan niya
ang banwa sang ngalan sang iya anak
nga Henok.

18 Kag kay Henok natawo si Irad

;

kag si Irad nagpanganak kay Mahuyael,
kag si Mahuyael nagpanganak kay
Metusael, kag si Metusael nagpanganak
kay Lamek.

19 Kag si Lam.ek nangasawa nga sa
iya sing duha ka asawa ; ang ngalan
sang isa amo si Ada, kag ang ngalan
sang isa si Sila.

20 Kag si Ada nag-anak kay labal,

nga nanginamay sia sang mga naga-
puluyo sa mga layanglayang, kag fiaga-

/ill Input sang kahayupan.
21 Kag ang ngalan sang iya utud nga

lalaki amo si lubal, nga nanginamay sia

sang tanan nga mga nagagalamit sang
arpa kag lantoy.

22 Kag si Sila nag-anak man kay
Tubal-Kain, panday sa tanan nga mga
galamiton nga saway kag nga salsalon

;

kag ang utud nga babae ni Tubal-Kain
amo si Naama.

23 Kag nagsiling si Lamek sa iya mga
asawa :

" Ada kag Sila, palamati-kanio
sang akon tingug, mga asawa ni Lamek,
dunga-ninyo ang akon pinamolong:
Hoo, nagapatay ako sing isa ka tawo
tungud sang akon pilas kag sing isa ka
pamatau-on tungud sang pagpalagub sa

akon.

24 Hoo, sa makapito ginatalimalus si

Kain, kag si Lamek makakapitoan ka
pito."

25 Kag sa liwan ginkilala ni Adam
ang iya asawa, kag sia nag-anak sing isa

ka anak nga lalaki, kag ginhingalanan
niya sia si Set.'^ Kay nagsiibig sia:
" Gintalusan ako sang Dios sang isa ka
kaliwatan sa baylo ni Abel, kay ginpatay
sia ni Kain."
26 Kag kay Set man natawo sa iya

ang isa ka anak nga lalaki ; kag ginhi-

ngalanan niya sia si Enos. Niyan ang

* Set, hinatag nga tal-us.
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mga tawo nagsulugud sa pagtawag sa

ngalan ni lehoba.

Mga kaliwatao nl Adam, tuogiid kay

Set, tubtub kay Noe.

5 INI amo ang toloii-an sang mga
kaliwatan ni Adam: Sang adlaw

nga gintuga sang Dios ang tawo, ginhimo
niya sia sa kaangay sang Dios.

2 Lalaki kag babae gintuga niya sila,

kag ginpakamaayo niya sila, kag ginhi-

ngalanan niya sila nga si Adam, sang
adlaw nga ginpanuga sila.

3 Kag nagkabuhi si Adam sing isa ka
ga\us kag katloan ka tuig, kag nagpa-
nganak sia sing isa ka anak nga lalaki sa

kaangay niya, sono sa iya larawan, kag
ginhingalan niya sia nga si Set.

4 Kag ang kaadlawan ni Adam, sa

tapus nga nagpanganak sia kay Set

nanginwalo ka gatus ka tuig ; kag nag-
panganak sia sing mga anak nga lalaki

kag mga babae.

5 Kag ang tanan nga mga adlaw nga
ginkabuhi ni Adam, nanginsiamka gatus

kag katloan ka tuig, kag namatay sia.

6 Kag nagkabuhi si Set sing isa ka
gatus kag lima ka tuig, kag nagpanganak
kay Enos.

7 Kag nagkabuhi si Set, sa tapus nga
ginpanganak niya si Enos, walo ka
gatus kag pito ka tuig ; kag nagpanga-
nak sia sing mga anak nga lalaki kag
mga babae.

8 Kag ang tanan nga mga kaadlawan
ni Set nanginsiam ka gatus kag napiilo

kag duha ka tuig, kag namatay sia.

9 Kag nagkabuhi si Enos sing kasi-

aman ka tuig, kag nagpanganak sia kay
Kenan.

10 Kag nagkabuhi si Enos, sa tapus
nga ginpaganak niya si Kenan, walo ka
gatus kag napulo kag lima ka tuig

;

kag nagpanganak sia sing mga anak nga
lalaki kag mga babae.

11 Kag ang tanan nga mga kaadla-
wan ni Enos nanginsiam ka gatus kag
lima ka tuig, kag namatay sia.

12 Kag nagkabuhi si Kenan sing

kapitoan ka tuig, kag nagpanganak sia

kay Mahalalel.

13 Kag nagkabuhi si Kenan, sa tapus
nga ginpanganak niya si Mahalalel,
walo ka gatus kag kap-atan ka tuig ; kag
nagpanganak sia sing mga anak nga
lalaki kag mga babae.

14 Kag ang tanan nga mga kaadla-
wan ni Kenan nanginsiam ka gatus kag
napulo ka tuig, kag namatay sia.

15 Kag nagkabuhi si Mahalalel sing
kan-uman kag lima ka tuig, kag
nagpanganak sia kay lared.

16 Kag nagkabuhi si Mahalalel, sa
tapus nga ginpanganak niya si lared,

walo ka gatus kag katloan ka tuig ; kag
nagpanganak sia sing mga anak nga la-

laki kag mga babae.

17 Kag ang tanan nga mga kaadla-
v/an ni Mahalalel nanginwalo ka gatus
kasiaman kag lima ka tuig, kag nama-
tay sia.

18 Kag nagkabuhi si lared sing isa ka
gatus kan-uman kag duha ka tuig, kag
nagpanganak sia kay Enok.

19 Kag nagkabuhi si lared, sa tapus
nga ginpanganak niya si Enok, walo ka
gatus ka tuig ; kag nagpanganak sia

sing mga anak nga lalaki kag mga
babae.
20 Kag ang bug-os nga kaadlawan

ni lared nanginsiam ka gatus kan-
uman kag duha ka tuig, kag namatay
sia.

21 Kag nagkabuhi si Enok sing kan-
uman kag lima ka tuig, kag nagpanga-
nak sia kay Metusela.

22 Kag si Enok, sa tapus nga ginpa-
nganak niya si Metusela, naglakat upud
sa Dios, tatlo ka gatus ka tuig ; kag
nagpanganak sia sing mga anak nga la-

laki kag mga babae.

23 Kag ang bug-os nga kaadlawan ni

Enok nangintatlo ka gatus kan-uman
kag lima ka tuig.

24 Kag si Enok naglakat upud sa

Dios, kag wala na sia, kay gindala sia

sang Dios.

25 Kag nagkabuhi si Metusela sing isa

ka gatus kawaloan kag pito ka tuig, kag
nagpanganak sia kay Lamek.
26 Kag nagkabuhi si Metusela, sa

tapus nga ginpanganak niya si Lamek,
pito ka gatus kawaloan kag duha ka
tuig ; kag nagpanganak sia sing mga
anak nga lalaki kag mga babae.

27 Kag ang bug-os nga kaadlawan ni

Metusela, nanginsiam ka gatus kan-
uman kag siam ka tuig, kag namatay
sia. ^

28 Kag nagkabuhi si Lamek sing isa

ka gatus kawaloan kag duha ka tuig,

kag nagpanganak sia sing isa ka anak
nga lalaki.
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29 Kag ginhingalan niya sia nga si

Noe^ nga nagasiling :
" Ini sia magalipay

sa aton sa aton mga buluhaton, kag sa

pangabudlayan sang aton mga kamut,
bangud sang duta nga ginpakamalaiit ni

lehoba.

30 Kag nagkabuhi si Lamek, sa tapus

nga ginpanganak niya si Noe, lima ka
gatus kasiaman kag lima ka tuig ; kag
nagpanganak sia sing mga anak nga
lalaki kag mga babae.

31 Kag ang bn^-os nga kaadiavvan ni

Lamek nanginpito ka gatus kapitoan

kag pito ka tuig, kig namatay sia.

32 Kag si Noe nagkabuhi sing lima

ka gatus ka tuig, kag nagpanganak sia

kay Sem, kay Kam kag kay lapet.

Maukaron nga kadunut sang tnga (awo. Ar.g anaw.

6 KAG nahanabu, sang nagasugud
pagbuad ang mga tavv^o sa ibabaw

sang nawung sang duta, kag nagkala-
tawo sa ila sing mga anak nga babae,

2 Nga nakita sang mga anak nga
lalaki sang Dios, nga ang mga anak nga
babae sang mga tawo mga maayoaj^o,
kag ginpalangasawa sila nila, nga na~
gapilili sa tanan.

3 Kag nagsiling si lehoba :
" Indi ma-

kigsuay sa gihapon ang akon espiritu sa

tawo ; sa iya pagtalang sia among unud
;

apang ang iya mga adlaw manginisa ka
gatus kag duha ka pulo ka tuig."

4 Sadto nga mga adlaw ang mga
Nepiiim yara sa duta ; kag sa tapus man
nakasulud ang mga anak nga lalaki

sang Dios sa mga anak nga babae sang
tawo, kag ginpangankaa sila sing mga
anak nga lalaki : ini sila nangin mga
maisug nga, kutub sa mga daan nga
panag-on, mga lalaki nga may kaban-
tugan.

5 Kag kinita ni lehoba, nga ang kala-

utan sang mga tawo madamu sa duta,

kag nga ang tanan nga painoino sang
mga panghunahuna sang tagiposoon
nila gihapon ang kalainan lamang.

6 Kag nagpangalisud si lehoba, nga
ginhimo niya ang tawo sa duta, kag
nagpasubo ini sa iya sing sa tagiposoon.

7 Kag nagsiling si lehoba :
" Pagapa-

nason ko sa ibabaw sang nawung sang
duta ang mga tawo nga akon gintuga

:

kutub sa tawo tubtub sa kasapatan, kag

* Noe, kalinong, kalipay.

tubtub sa nagasalaog nga sapat, kag
tubtub sa mga kapispisan sang langit

;

kay nagpangalisud ako n^a ginhimo ko
sila."

8 Apang si Noe nakaagum sing bugay
sa mga mata ni lehoba.

9 Yari diri ang mga kaliwatan ni

Noe : Si Noe lalaki nga matarung kag
himpit sia sa siya mga kadungan. Si

Noe naglakat upud sa Dios.

10 Kag si Noe nagpanganak sing tatlo

ka anak nga lalaki : Si Sem, si Kam
kag si lapet.

11 Kag nadunut ang duta sa atuba-
ngan sang Dios, kag ang dutanapun-an
sing kalugusan.

12 Kag tinuluk sang Dios ang duta,

kag, yari karon, dunut sia ; kay ang tanan
nga unud gindunut nila ang ila dalan sa

ibabaw sang duta.

13 Kag nagsiling ang Dios kay Noe

:

" Ang katapusan sang tanan nga unud
nag-abut sa atubangan nakon, kay ang
duta napun-an sing kalugusan bangud sa

ila ; kag yari karon nga pagalaglagon
ko sila upud sang duta.

14 Maghimo-ka nga sa imo sing isa ka
arka sang kahoy nga goper. Magahimo
ikaw sing mga hulut sa arka, kag paga-
balawon mo sia sa sulud kag sa gowa.

15 Kag sa sini nga bagay pagahimoon
mo sia : ang kalabaon sang arka mga
tatlo ka gatus ka maniko ; ang iya kala-

paron m^ga kalim-an ka maniko, kag
katloan ka maniko ang iya kataason.

16 Magahimo ka sing isa ka lalanta-

vvan sa arka, kag pagatapuson mo ini sa

isa ka maniko sing kataason sa ibabaw ;

kag ibutang mo sa luyo ang gawang
sang arka, kag himoan mo sing alintaga

nga naidalum, ikaduha, kag ikatlo.

17 Kay ako, yari karon, nga akon
pagadalhon ang anaw sang mga tubig

sa ibabaw sang duta sa pagpapas sang
tanan nga unud, nga may espiritu sang
kabuhi sa idalum sang langit : ang tanan
nga yara sa duta mamatay.

18 Apang pagahimoon ko ang akon
katipan sa imo, kag magasulud ka sa

arka, ikaw kag ang imo mga anak nga
lalaki, kag ang imo asawa kag ang mga
asawa sang imo mga anak upud sa imo.

19 Kag ang tanan nga nagakabuhi, sa

tanan nga unud, duiia sang tagsa 1^
bahin, pagaisulud mo sa arka, agud nga
pagbuhion sila kaupud nimo : mga
lalaki kag mga babae sila.
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20 Sa mga kapispisan, sono sang ila

naigoan, kag sa mga kasapatan, sono

sang ila naigoan, sa tanan nga mga
nagasaog nga sapat sang duta, sono sang

ila naigoan, duha sing tagsa ka bahin

magasuliid upud sa imo, agud nga pag-

buhion sila.

21 Kag magdala ikavv kaiipud nimo
sang tanan nga kalan-on nga ginakaon,

kag tiponon mo sila sa imo. Kag ini

manginkalan-on nga sa imo kag nga

sa ila."

22 Kag ginhimo ini ni Noe. Ginhimo
niya sono sa tanan nga ginsogo sang

Dios sa iya.

7 KAG si lehoba nagsiling kay Noe :

" Sulud-ka kag ang bug-os mo nga
balay sa arka ; kay nakita ko ikaw nga
matarung sa atubangan nakon la sini

nga kaliwatan.
2 Sa tanan nga sapat nga mga matinlo

magaknha ka sing tagpitopitoJalaki kag
babae ; apang sa kasapatan nga indi

matinlo, sing duha, lalaki kag babae.

3 Sa kapispisan man sa kalangitan sa

tagpitopito, sulog kag munga, agud ma-
andaman ang kaliwat sa kabuhi sa iba-

baw sang kadaygan sang bug-os nga
duta.

4 Kay sa lumigad ang pito pa ka
adlaw, pagapaulanon ko sa ibabaw sang
duta sing kap-atan ka adlaw kag kap-
atan ka gab-i ; kag pagapapason ko ang
tanan nga may pagkaamo, nga ginhimo
ko sa ibabaw sang kadaygan sang duta.

5 Kag ginhimo ni Noe sono sa tanan
nga ginsogo sa iya ni lehoba.

6 Kag sang si Noe nagaedad sing

anum ka gatus ka tuig, ang anaw sang
mga tubig nag-abut sa ibabaw sang
duta.

7 Kag si Noe nagsuliid sa arka kag
ang iya mga anak, kag ang iya asawa,
kag ang mga asawa sang iya mga anak
upud sa iya, bangud sang mga tubig

sang anavv^

8 Sa mga kasapatan nga matinlo,

kag sa mga kasapatan nga indi matinlo,

kag sa mga kapispisan, kag sa tanan
nga nagakalamang sa ibabaw sang duta,

9 Sa tagduhaduha nagsululud sila sa

arka ni Noe, lalaki kag babae, sono
sang ginsogo sang Dios kay Noe.

10 Kag nahanabu, sa ikapito ka ad-
law, nga ang mga tubig sang anaw
nag-alabut sa ibabaw sang duta.

11 Sa anum ka gatus ka tuig sang
pagkabuhi ni Noe, saikaduhangabulan,
sa ikapiilo kag pito sang bulan, sadto gid

nga adlaw nawasak ang tanan nga mga
tuburan sang daku nga kaidadalman, kag
ang mga talambuan sang mga langit

nabuksan.
12 Kag may ulan sa ibabaw sang

duta sa kap-atan ka adlaw kag kap-atan
ka gab-i.

13 Sa sini gid man nga adlaw nagsu-
lud si Noe, si Sem, si Kam kag si lapet,

mga anak nga lalaki ni Noe, kag ang
asawa ni Noe, kag ang tatlo ka mga
asawa sang iya mga anak, kaupud niya
sa arka.

14 Sila, kag ang tanan nga kasapatan,
sono saag ila naigoan, ang tanan nga ka-
hayupan, sono sang iya naigoan, kag ang
tanan nga sapat nga nagasaog sa ibabaw
sang duta, sono sang iya naigoan, kag ang
tanan nga mga pispis, sono sang ila

naigoan, ang tanan nga diyotay nga pis-

pis, ang tanan nga may mga pakpak.

15 Kag nagsululud kay Noe sa arka
sing tagduhaduha ang tanan nga unud,
nga may espiritu sang kabuhi.

16 Kag ang nagsululud, lalaki kag
babae sila ; sa tanan nga unud nagsulu-
lud sila, siling sang ginsogo sang Dios.

Kag tinakpan ni lehoba ang gawang.
17 Kag imabut ang anaw sing kap-

atan ka adlaw sa ibabaw sang duta

;

kag nagtubo ang mga tubig kag ginba-
yaw nila ang arka, kag naglabaw ini sa

duta.

18 Kag naglambas ang mga tubig kag
nagtubo sing duku gid sa ibabaw sang
duta ; kag naglakat ang arka sa ibabaw
sang nawung sang mga tubig.

19 Kag naglambas ang mga tubig
sing labaw gid sa ibabaw sang duta,

kag linapawan ang tanan nga mga
bukid nga mataas nga yara sa idalum
sang tanan nga mga langit.

20 Napulo kag lima ka maniko ang
paglabaw sang mga tubig sa ila, kag li-

napawan ang mga bukid.

21 Kag namatay ang tanan nga mga
unud nga nagagiho sa ibabaw sang
duta, ang kapispisan subung man ang
mga kahajaipan, kag ang mga kasapa-
tan, kag ang tanan nga sapat nga naga-
saog sa ibabaw sang duta, kag ang
tanan nga mga tawo.

22 Aug tanan nga mga may ginhavva

sang espiritu sang kabuhi sa ila mga

8
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ilong, ang tanan nga yara sa duta nga
mamala, namata3^

23 Kag ginpapas ang tanan nga may
pagkaaPxio, nga yara sa ibabaw sang
nawung sang duta, gikan sa tawo tub-

tub sa kasapatan, tubtub sa ruga sapat

nga nagasaog, kag tubtub sa mga kapis-

pisan sang mga langit : ginpapas s'la sa

duta, kag nabilin iamang si Noe kag
ang mga yara kaupud niya sa arka.

24 Kag naglarabas ang mga tubig sa

ibabaw sang duta sing isa ka gatus kag
kalim-an ka adlaw.

Si Noe nagagowa sa arka.

8 KAG nadumduman sang" Dios si

Noe kag ang tanan nga kasapatan
nga yadto upud niya sa arka. Kag
pinaagi sang Dios ang isa ka hangin sa

ibabaw sang duta, kag nagbuhin ang
mga tubig.

2 Kag nagtalakup ang mga tuburan
sang kaidadalman, kag ang mga talam-

buan sang mga langit, kag napungan
ang mga ulan sang langit.

3 Kag ang mga tubig nagbalalik sa

duta sing W' alay untat ; kag naghubas
ang mga tubig sa tapus na ang isa ka
gatus kag kalim-an ka adlaw.

4 Kag timungtung ang arka sa bulan
nga ikapito, sa ikapulo kag pito ka
adlaw sang bulan, sa ibabaw sang kabu-
kiran sang Ararat.

5 Kag ang mga tubig nagadayon sing

paghubas tubtub sa ikapulo nga bulan.

Sang ikapulo, sa nahauna nga adlaw
sang bulan, nakita ang mga ahpukpukan
sang mga bukid.

6 Kag nahanabu nga, sa katapusan
sang kap-atan ka adlaw, ginbukas ni

Noe ang talambuan, nga ginhimo niya
sa arka.

7 Kag pinadala niya ang uwak, nga
naggowa nga nagapakadto kag naga-
pakari tubtub nga ang mga tubig nag-
mala sa ibabaw sang duta.

8 Pinadala man niya gikan sa iya

ang salampati, agud magtan-aw kon ang
mga tubig nagisol na sa ibabaw sang
nawung sang duta.

9 Kag ang salampati wala sing nakita,

nga sarang mapatungan sang dapadapa
sang iya till, kag bumalik sia sa arka sa

iya, kay ang mga tubig yara pa sa

ibabaw sang nawung sang bug-os nga
duta; kag inuntay niya ang iya mga

kamut, kag sang nadakup niya, sinulud

sia niya sa arka.

10 Kag naghulat pa sia sing mga pito

ka adlaw, kag pinagow'a niya liwat ang
salampati sa arka.

11 Kag ang salampati bumalik sa iya

sa oras sang kahaponon, kag yari karon,

isa ka dahon nga lab-as sang olibo sa

iya toktok ; kag nahangup ni Noe, nga
ang mga tubig nahubas na sa ibabaw
sang duta.

12 Kag naghulat pa sia sing mga pito

pa liwat ka adlaw, kag pinadala niya ang
salampati, nga wala na magbalik sa iya.

13 Kag nahanabu nga, sang tuig nga
ikan-um ka gatus kag isa ni Noe, sa

nahauna nga hnlan, sa nahauna nga
adlaw sang bulan, ang mga tubig nahu-
bas sa ibabaw sang duta. Kag ginhalin

ni Noe ang takup sang arka, kag tuman-
aw% kag yari karon ang nawung sang
duta mamala na.

14 Kag sa ikaduha nga bulan sa

ikaduha ka piilo kag pito nga adlaw
sang bulan, nagmala na ang duta.

15 Kag ang Dios naghambal kay Noe,
nga nagasiling

:

16 " Gowa-ka sa arka, ikaw kag ang
imo asawa, kag ang imo mga anak nga
lalaki, kag ang mga asawa sang imo
mga anak nga lalaki kaupud nimo.

17 Pagowaa kaupud nimo ang tanan

nga mga kasapatan, sa tanan nga unud,

nga yara upud sa imo, sa kapispisan, sa

kahayupan, kag sa tanan nga sapat nga
nagasaog sa ibabaw sang duta, agud nga
magpadagaya sila sa ibabaw sang duta,

kag magpalamunga kag magbinuad sa

ibabaw sang duta.

18 Kag naggowa si Noe, kag ang iya

mga anak nga lalaki, kag ang iya asawa
kag ang mga asawa sang iya mga anak
nga lalaki kaupud niya.

19 Ang tanan nga mga kasapatan,

ang tanan nga mga sapat nga nagasaog
kag ang tanan nga mga kapispisan, ang
tanan nga nagagiho sa ibabaw sang
duta, naggulowa sa arka sono sang ila

mga panimalay.
20 Kag nagtukud si Noe sing isa ka

haiaran kay lehoba, kag nagkuha sia sa

tanan nga sapat nga matinlo kag sa

tanan nga pispis nga matinlo, kag nag-

halad sia sing mga halad nga sinunog sa

haiaran.
21 Kag nakapanimaho si lehoba sing

baho nga kahalamut-an. Kag nagsiling

:
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si lehoba sa iya tagiposoon :
" Indi ko

na pagpanghimalauloii liwat ang diita

bangud sang tawo, bisan ang tuyo sang
tagiposoon sang tawo malaut kutiib sa

iya pagkapamatan-on ; kag indi ko na
paglaglagon liwat ang tanan nga naga-
kabuhi subung sang ginhimo ko.

22 Sa magamanginyari pa sa duta
ang tanan nga panag-on, ang pagtanum
kag ang pag-ani, ang tugnaw kag ang
init, ang tingadlaw kag ang tigtulugnaw,
ang adlawon kag ang kagab-ihon indi

magauntat.

Pagpakigkatipan sang Dios kay Noe.

9 KAG ginpakamaayo sang Dios si

Noe kag ang iya mga aaak, kag
nagsiling sia sa ila :

" Bulunga-kamo,
kag dalamu-kamo, kag pun-a-ninyo a; g
duta.

2 Kag ang inyo kahadluk kag ang
inj'o kakugmat manginsa ibabaw sang
tanan nga sapat sang duta, kag sa iba-

baw sang tanan nga kapispisan sang
kalangitan, sa tanan nga nagagiliho sa

duta, kag sa tanan nga kaisdaan sang
dagat : ginatugyan sila sa inyo mga
kamut.

3 Ang tanan nga P-agagiliho kag
nagakabuhi manginsa kalan-on ninyo

:

subung man ang kahilanionan nga hi-

law ginahatag ko ini nga tanan sa inyo.

4 Apang ang unud upud ang iya ka-

buhi, nga amo ang iya dugo, indi kamo
magkalaon.

5 Kay, sa pagicamatuud gid, paga-
pangayoon ko gid ang inyo dugo, ang
inyo mga kalag ; sa kamut sang tanan
nga sapat pagapangayoon ko gid sia, kag
sa kamut sang tawo

;
pagapangayoon

ko gid ang kalag sang tagsa ka tawo sa

kamut sang iya utud.

6 Ang magpatolo sang dugo sang
taw^o tungud sang tawo, ang iya dugo
pagapatoloon ; kay sa larawan sang Dios
ginhimo ang tawo.

7 Kag bulunga-kamo kag dalamu-
kamo, buluad-kamo kag pagdalamu-
kamo saduta.

8 Kag naghambal ang Dios kay Noe,
kag sa iya mga anak upud sa iya, nga
nagasiling

:

9 " Ako, yari karon nga ginapaham-
tang ko ang akon katipan upud sa inyo,
kag upud sa inyo kaliwatan sa olehe
ninyo,

10 Kag upud sang tanan nga kalag
nga nagakabuhi nga yara upud sa inyo,

sa kapispisan, sa kahayupan, kag sa
tanan nga sapat sa duta nga yara upud
ninyo, kutub sa tanan nga naggolowa
sa arka tubtub sa tanan nga mga sapat
sa duta.

11 Pagatukuron ko ang akon ka-
tipan sa inyo, kag walay bisan ano nga
unud nga pagalagiagon pa sang mga
tubig sang anaw : bisan may anaw pa
nga sa paglaglag sang duta.

12 Kag nagsiling ang Dios :
" Ini

mangintanda sang katipan, nga ginpa-
hamtang ko sa tunga nakon kag ninyo,

kag sa tanan nga kalag nga nagakabuhi,
nga yara upud sa inyo, sa dayon nga
mga katuigan.

13 Ang akon balangaw pagaibutang
ko sa mga gal-um, nga mangintandaan
sia sang katipan sa tunga nakon kag
sang duta.

14 Kag mahanabu nga, kon pagtipo-
non ko ang raga gal-um sa ibabaw sang
duta, niyan magapakita ang akon ba-
langaw sa mga gal-uni.

15 Kag magapanumdum ako sang
akon katipan, nga yara sa tunga nakon
kag ninyo kag sa tanan nga kalag
nga buhi sang tanan nga unud : kag
indi na gid magaabut ang mga tubig

sang anaw sa paglaglag sang tanan nga
unud.

16 Kag ang baiangaw dira sa mga
gal-um, kag pagatan-awon ko ini sa pag-
panumdum ko sang katipan nga dayon
sa tunga sang Dios kag sang tanan nga
kalag nga nagakabuhi, sa tanan nga
unud nga yara sa ibabaw sang duta."

17 Busa, ang Dios nagsiling kay Noe :

" Ini mangintandaan sang katipan, nga
ginpahamtang ko sa tunga nakon kag
sang bug-03 nga unud nga yara sa iba-

baw sang duta.

Mga anak ni Noe.

18 Ang mga anak ni Noe nga naggul-
owa sa arka nangin si Sem, si Kam, kag
si lapet ; kag si Kam among amay ni

Kanaan.
19 Ining tatlo among mga anak ni

Noe ; kag sa ila napuy-an ang bug-os

nga duta.

20 Kag nagsugud si Noe sa pagpangu-
ma sang duta, kag nagtanum sia sing isa

ka kaubasan

;

10
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21 Kag naginum sia singalak, kag na-
hubug sia, kag nahubo sia sa tunga sang
iya layanglayang.

22 Kag si Kara, nga amay ni Kanaan,
nakita niya ang kahubo sang iya amay,
kag nagsugid sini sa iya duha ka utud,

sa gowa.
23 Niyan ginkuha ni Sem kag ni lapet

ang panapton, kag ginambilay nila sia
;

kag sang nagilisol sila, gintabunan nila

ang kahubo sang ila amay, nga nagata-
lingi ang ila mga nawung, kag sa sini

v\'ala nila makita ang kahubo sang ila

amay.
24 Kag nagmata si Noe sa iya alak,

kag nahibaloan niya ang ginhimo sa iya

sang iya anak nga manghud,
25 Kag nagsiling sia :

" Manginma-
laut si Kanaan ; manginalagad sia sang
mga alagad sang iya mga utud."

26 Kag nagsiling pa sia :
" Dalayawon

si lehoba, ang Dios ni Sem ; kag mag-
manginalagad nila si Kanaan.
27 Pagpakadakuon kunta sang Dios

si lapet, kag magpuyo sia sa m.ga layang-
layang ni Sem, kag magmanginalagad
nila si Kanaan."

28 Kag sa tapus ang anaw nagkabuhi
si Noe sing tatlo ka gatus kag kalim-an
ka tuig.

29 Kag ang bug-os nga kaadlawan ni

Noe nanginsiam ka gatus kag kalim-an
ka tuig, kag namatay sia.

A^ga kaliwatan ni lapet, ni Kam kag ni Sem.

4r\ INI amo sila ang kaliwatan sang
ivJ mga anak ni Noe : ni Sem, ni Kam,
kag ni lapet; nga sa ila nagkalatawo
ang mga anak sa tapus ang anaw.

2 Ang m.ga anak ni lapet : si Gomer,
si Magog, si Madai, si laban, si Tubal, si

Mesek kag si Tiras.

3 Kag ang mga anak ni Gomer : si

Askenas, si Ripat kag si Togorma.
4 Kag ang mga anak ni laban: si

Elisa, si Tarsis, si Kitim kag si Doda-
nim.

5 Sa ila sini ginpamahin ang mga
pulo sang mga katavvohan, sono sang
ila mga duta, ang tagsatagsa sono sa ila

hambai, sono sa ila panimalay, sa ila

mga katawohan.
6 Ang mga anak ni Kam : si Kus, si

Misraim, si Put kag si Kanaan.
7 Kag ang mga anak ni Kus : si Seba,

si Habila, si Sabta, si Rama kag si

Sabteka. Kag ang mga anak ni Rama

:

si Seba kag si Dedan.
8 Kag si Kus nagpanganak kay Nim-

rod : ini nagsugud sia sa pagkagamhanan
sa duta.

9 Ini nanginmakusug sia nga manga-
nga3'am sa atubangan ni lehoba; nga
sa tungud sini ginasiiing :

" Siling kay si

Nimrod, makusug nga mangangayam sa
atubangan ni lehoba."

10 Kag ang pamuno sang iya ginha-
rian amo ang Babel, kag ang Erek, kag
ang Akad, kag ang Kalne sa duta sa
Sinar.

IT Sa sadto nga duta nagowa si Asur,
kag ginpatindug niya ang Ninive, kag
ang Rehobot-Hir, kag ang Kale.

12 Kag ang Resen sa tunga sang
Ninive kag Kale, nga amo sia ang daku
nga banwa.

13 Kag si Misraim nagpanganak sa
mga Ludimhon, sa mga Anarnimhon, sa
mga Leabimhon, kag sa mga Naptuhim-
hon

;

14 Kag sa mga Patrusimhon, sa mga
Kasluimhon (nga sa ila naggilikan ang
mga Pilistinhon), kag ang mga Kapto-
rimhon.

15 Si Kanaan nagpanganak kay Sidon,
ang iya panganay, kag kay Het

;

16 Kag sa mga lebusinhon, sa mga
Amorinhon kag sa mga Girgasinhon

;

17 Kag sa mga Hebinhon, sa mga
Arkinhon kag sa mga Sininhon ;

18 Kag sa mga Arbadinhon, sa mga
Semarinhon kag sa mga Hamatinhon.
Kag sang oiehe nagbulusaag ang mga
panimalay sang mga Kanaanhon.

19 Kag nanginkadulunan sang mga
Kanaanhon kutub sa Sidon nga mapa-
kadto sa Gerar tubtub sa Gasa, kag nga
rnapakadto sa Sodoma, sa Gom.ora, sa

Adma kag sa Seboim, tubtub sa Lasa.
20 Ini amo sila ang mga anak ni Kam,

sono sang ila panimalay, sono sang ila

mga hambai, sa ila mga kadutaan, sa ila

mga katawohan.
21 Nagkalatawo man ang mga anak

kay Sem, amay sang tanan nga mga
anak ni Heber kag utud nga magulang,
ni lapet.

22 Ang mga anak ni Sem : si Elam,
si Asur, si Arpaksad, si Lud kag si

Aram.
23 Ang mga anak ni Aram : Si Us,

si Hul, si Geter kag si Mas.
24 Kag si Arpaksad nagpanganak

II
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kay Sala, kag si Sala nagpanganak kay

Heber. ^_

25 Kag nagkalatawo kay Heber ang

duka ka anak : ang ngalansang isa amo
si Peleg* kag sa iya mga kaadlawan
ginbahinbahiii^ang duta ; kag ang nga-

laii sang iya iitud, si loktan.

26 Kag si Toktan nagpanganak kay

Almadad, kay Salep, kay Hasarmabet,

kay lera,

27 Kay Hadoram, kay Husal, kay

Dikia,

28 Kay Hobal, kay Abiniael, kay Seba,

29 Kay Opir, kay Habila, kag kay
lobab. Ining tanan nangin mga anak
sila ni loktan.

30 Kag ang ila puluy-an nanginkutub

sa Mesa, nga mapakadto sa Separ,

bukid sang Sidlangan.
_

31 Ini sila nangin mga anak ni Sem,
sono sang ila mga panimaldy, sono sang

ila mga hambal, sa ila mga kadutaan,

sono sa ila mga katawohan.

32 Ini sila amo ang pinamalay ni

Noe, sono sang ila mga kaliwatan, sa

ila mga katawohan, kag sa ila ginpa-

alaplaag ang mga katawohan sa duta,

sa tapus sang anaw.

Ang tore sa Babel.

-I -j KAG ang bug-os nga duta may isa

I I lamang ka ham.bal, kag isa man
lamang ka mga polong.

2 Kag nahanabu nga, sang sila naga-

panlakaian sa Sidlangan, nasapwan nila

ang isa ka kapatagan sa duta sang

Sinar ; kag nagpuluyo sila didto.

3 Kag nagsiling ang iban sa iban :

"
i
Kari-kamo ! Maghimo-kita sing tisa

kag lutoan-naton ini sa kalayo." Kag ang
tisa gingamit nila nga saiili sang bato,

kag angsalong nga saiili sang apog.

4 Kag nagsililing sila :
"

I Kari-kamo

!

Tukuron naton ang isa ka banwa kag
isa ka tore, nga ang iya alibubungan
maglambut sa iangit ; kag maghimo-kita
sa aton sing isa ka ngalan, basi pa nga
kita pag-alaplaagon sa bug-os nga na-

wung sang duta."

5 Pvag kimunsad si lehoba sa pagtan-

aw sang banwa kag sang tore, nga gin-

tukud sang mga anak sang mga tawo.

6 Kag sumihng si lehoba :
" Yari

karon sila isa lamang ka banwa kag

* Peleg, pagkabahin.

may isa lamang ka hambal sila nga
tanan, kag ini amo ang ginsugdan, nila

nga himoon ; kag karon walay bisan ano
nga makaupang sang ila ginatuyo nga
himoon. _

7 i
Kari-kamo ! Makunsad-kita, kag

gumonon naton didto ang ila mga ham-
bal, agud nga walay sin-o nga maka-
hantup sang hambal sang iya kaupud."

8 Amo ini ang pagpaalaplaag sa ila

ni lehoba gikan didto sa ibabaw sang
nawung sang bug-os nga duta ; kag gin-

bayaan nila ang pagtukud sang banwa.
9 Bangud sini gintawag ang ngalan

niya nga Babel,* kay didto ginlibug ni

lehoba ang pagpamolong sang bug-os
nga duta. Kag gikan didto ginpaala-

plaag sila ni lehoba sa ibabaw sang na-

wung sang bug-os nga duta.

Ang tnfa kaliwaian ni Sem.

10 Ini sila among mga kaliwatan ni

Sem : si Sem, sa nagaedad sing isa ka
gatus ka tuig, nagpanganak sia kay Ar-
paksad, duha ka tuig sa tapus ang anaw.

11 Kag nagkabuhi si Sem, sa tapus

nga ginpanganak niya si Arpaksad, sing

lima ka gatus ka tuig, kag nagpanganak
sia sing mga anak nga lalaki kag mga
babae.

12 Kag si Arpaksad nagkabuhi sing

kailoan kag lima ka tuig, kag nagpa-
nganak sia kay Sala.

13 Kag nagkabuhi si Arpaksad, sa

tapus nga ginpanganak niya si Sala, sing

apat ka gatus kag tatlo ka tuig, kag
nagpanganak sia sing mga anak nga la-

laki kag mga babae.

14 Kag nagkabuhi si Sala sing katlo-

an ka tuig, kag nagpanganak sia kay
Heber.

15 Kag nagkabuhi si Sala, sa tapus

nga ginpanganak niya si Heber, sing

apat ka gatus kag tatlo ka tuig, kag
nagpanganak sia sing mga anak nga
lalaki kag mga babae.

i 16 Kag nagkabuhi si Heber sing kat-

I loan kag apat ka tuig, kag ginpanganak
niya si Peleg. v^

17 Kag nagkabuhi si Heber, sa tapus

nga ginpanganak niya si Peleg, sing

apat ka gatus kag katlo-an ka tuig^ kag
nagpanganak sia sing mga anak nga la-

laki kag mga babae.

j

* Babel, pagkalibug.
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1

8

Kag nagkabuhi si Peleg, sing

katloan ka tuig, kag nagpanganak sia

kay Rehu.
19 Kag nagpangabuhi si Peleg, sa

tapus nga ginpanganak iiiya si Rehu,
sing duha ka gatiis kag sia^m ka tuig,

|

kag nagpanganak sia sing mga anak nga
lalaki kag mga babae.

20 Kag si Rehu nagkabuhi sing katlo-

an kag duha ka tuig, kag nagpanganak
sia kay Serug.

21 Kag nagkabuhi si Rehu, sa tapus

nga ginpanganak niya si Serug, sing

duha ka gatus kag pito ka tuig, kag
nagpanganak sia sing mga anak nga la-

laki kag mga babae.
22 Kag nagkabuhi si Serug sing

katloan ka tuig, kag nagpanganak sia

kay Nakor.
23 Kag nagkabuhi si Serug, sa tapus

nga ginpanganak niya si Nakor, sing

duha ka gatus ka tuig, kag nagpanganak
sia sing mga anak nga lalaki kag mga
babae.

24 Kag nagkabuhi si Nakor sing duha
ka pulo kag siam ka tuig, kag nag-
panganak sia kay Tare.

25 Kag nagkabuhi si Nakor, sa tapus

nga ginpanganak niya si Tare, sing isa

ka gatus napulo kag siam ka tuig, kag
nagpanganak sia sing mga anak nga
lalaki kag mga babae.

26. Kag nagkabuhi si Tare sing katlo-

an ka tuig, kag nagpanganak sia kay
Abram, kag kay Nakor, kag kay Haran.

27 Ini sila amo ang kaliwatan ni

Tare : si Tare nagpanganak kay Abram,
kag kay Nakor, kag kay Haran ; kag si

Haran nagpanganak kay Lot.

28 Kag namatay si Haran nga una sa

iya amay nga si Tare sa duta nga iya

natawohan, sa Ur sang mga Kaldeinhon.

29 Kag nagpalangasawa si Abram
kag si Nakor : ang ngalan sang asawa
ni Abram amo si Sarai, kag ang ngalan
sang asawa ni Nakor, si Milka, anak
nga babae ni Haran, amay ni Milka kag
ni Iska.

30 Apang sr Sarai nanginbaw-as, kag
wala sia sing anak.

31 Kag ginkuha ni Tare si Abram,
nga iya anak, kag si Lot, anak ni

Haran, anak sang iya anak, kag si Sarai
nga iya umagad, asawa ni Abram, nga
iya anak: kag naggolowa sila sing

tingub sa Ur sang mga Kaldeinhon, sa

pagkadto sa duta sa Kanaan, Kag nag-

alabut sila tubtub sa Haran, kag nagpu-
luyo sila didto.

32 Kag ang mga kaadlawan ni Tare
nanginduha ka gatus kag lima ka tuig

;

kag namatay si Tare sa HaraiL

Pagtawag kay Abram, nagpakadto sia sa Kaaaan,

sang oiehe nagdulhog sia pa Egipto.

IQ APANG si lehoba nagsiling kay
1^ Abram :

" Halin-ka sa imo duta,

kag sa imo kahimataan, kag sa balay

sang imo amay, kag pakari-ka sa duta,

nga akon igapahayag sa imo.

2 Kag pagahimoon ko sa imo ang isa

ka banwa nga daku, kag pagapakama-
ayohon ko ikaw, kag pagapadakuon ko
ang imo ngalan, kag manginikaayo
ikaw.

3 Kag pagapakamaayohon ko ang
mga magapakamaayo sa imo, kag ang
mga magadaut sa imo, pagadautan ko

;

kag pagakamaayohon sa imo ang tanan

nga mga piiiamalay sa duta."

4 Kag lumakat si Abram, sono sang

ginsiiing sa iya ni lehoba ; kag lumakat
kaiipud niya si Lot. Kag si Abram
nagaedad sing m.ga kapitoan kag lima

ka tuig, sang humalin sia sa Haran.

5 Kag gindala ni Abram si Sarai,

nga iya asawa, kag si Lot, nga anak
sang iya utud, kag_ ang tanan nga
pagkabutang nila, nga ila naangkon,

kag ang mga kalag, nga ila naano sa

Haran ; kag naglalakat sila sa pagkadto

sa duta sang Kanaan, kag limambut

\

sila sa duta sa Kanaan.

!

6 Kag si Abram naglatas sadto nga
duta tubtub sa duug sang Sikem, tubtub

sa terebinto s£,ng More. Kag niyan

ang Kanaanhon ara man sa duta.

7 Kag nagpakita si lehoba kay Abram
kag nagsiling sa iya :

" Sa imo kaliwa-

tan igahatag ko ini nga duta/' Kag
nagpatindug sia didto sing isa ka hala-

ran kay lehoba, nga nagpakita sa iya.

8 Kag nagliton sia didto sa isa ka
bukid, sa Sidlangan sang Bethel, kag

j

ginbangon niya ang iya layaglayan, nga
! yara ang Bethel sa Katuncian niya kag
ang Ay sa Sidlangan. Kag nagtukud
sia didto sing isa ka halaran kay lehoba,

kag gintawag niya ang ngalan ni lehoba.

9 Kag si Abram naghalin didto, nga
nagalakat kag nagapakadto pa Ba-

gatnan.

i

10 Kag may gutum sa duta, kag

13
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nagdulhog si Abram sa Egipto sa

pagpanlngayaw didto ; kay dakii ang
gutum sa diita.

1

1

Kag nahanabu nga, sang nagasulud
na sia sa Egipto, nagsiling sia kay Sarai
nga iya asawa :

" Yari karon, karon
ginakilala ko, nga ikaw babae nga ma-
gayon sa itululuk.

12 Kag mahanabu nga, kon makita
ka sang mga Egiptohanon, magasiling
sila : Ini asawa niya kag pagapatyon
nila ako, kag ikaw pagabuhion nila.

13 Biisa karon, isiling-mo, nga ikaw
akon litud, agud nga ako may kaayohan
bangud sa imo, kag magkabuhi ang akon
kalag tungud sa paghigugma sa imo."

14 Kag nahanabu nga, sang nagasulud
si Abram sa Egipto, nakita sang mga
Egiptohanon ang babae nga tiiman ka-
gayon.

1

5

Nakita man sia sang mga dunganon
ni Paraon, kag gindalayaw nila sia ; kag
gindala ang babae sa balay ni Paraon :

16 Kag naghiino sia sing maayo kay
Abram bangud sa iya, kag may mga
obeha na sia, mga baka, mga asno, mga
alagad nga lalaki kag mga babae, mga
bakia nga asno kag mga kamelyo.

17 Apang ginpilas ni lehoba si Paraon
kag ang iya balay sang dalagku nga
mga kalalat-an bangud kay Sarai, nga
asawa ni Abram.

18 Niyan gintawag ni Paraon si

Abram, kag nagsiling sa iya :
"

i Ano
bala ini nga ginhimo mo sa akon ?

^Kay ngaa wala mo ako pagpahayagi
nga sia ang imo asawa ?

19 i Kay ngaa bala nagsiling ka : Utud
ko sia, nga ginbutang mo ako sa kahiga-
yonan sa pagkuha sa iya, nga akon asa-
wa ? Busa karon, yari ang imo asawa,
batona sia kag lakat-ka."
20 Niyan si Paraon naghatag sing so-

go sa iya mga tinawo nahanungud kay
Abram ; kag ginpapauli nila sia kag ang
iya asawa pati ang tanan nga iya.

Aog pagbulagay ni Abratn kag ni Lot.

•10 BUSA, si Abram nagtaklad gikan
•^ sa Egipto pa Bagatnan.. sia kag
ang iya asawa pati ang tanan nga iya,

kag upud niya si Lot.
2 Kag si Abram mangaranon gid sa

kahayupan, sa pilak kag sa bulawan.
3 Kag nagpanlakatan sia sa dulugan

pa dulugan gikan sa Bagatnan tubtub sa

Bethel, tubtub sa duug nga didto anay
napahamtang ang iya layanglayang, sa
ginutlan sang Bethel kag Ay,

4 Sa duug sang halaran nga ginhimo
niya anay didto ; kag gintawag didto ni

Abram ang ngalan ni lehoba.

5 Kag subung man si Lot, nga nag-
panlakatan upud ni Abram, may mga
pinanung sang obeha, kag mga pinanung
sang baka, kag mga layanglayang.

5 Kag ang duta indi nagkaigo sa ila,

nga magpuyo sila sing tingub : kay ang
ila mangad madamu, sa bagay nga indi

sila sarang makapuyo sa isa lamang ka
duug.

7 Kag may kasuayon sa mga manug-
bantay sang kahayupan ni Abram kag
sa mga manugbantay sang kahayupan
ni Lot. Kag ang Kanaanhon kag ang
Peresinhon nagapuluyo sa sadto nga
duta.

8 Kag si Abram nagsiling kay Lot:
"Wala sing kasuayon sa imo kag sa

akon, sa akon manugbantay kag sang
imo mga manugbantay, kay mag-utud
kita."

9 I Wala bala ang bug-os nga duta sa

atubangan mo ? Ginapakilooy ko sa

imo, nga magbulag ka sa akon. Kon
pumakadto ka sa wala, ako mapakadto
sa too ; kon ikaw sa too, ako magakadto
sa wala.

10 Kag ginbayav/ ni Lot ang iya mga
mata, kag nakita niya ang tanan nga
kapatagan sang Jordan, nga tanan ini

nahunub sang tubig, sa wala paglaglaga
ni lehoba ang Sodoma kag ang Gomora,
subung sangkatamnan ni lehoba, subung
sang duta sa Egipto, kon magpakadto
sa Soar.

11 Niyan ginpili ni Lot sa iya ang
bug-os nga kapatagan sang Jordan

;

kag pumadulung si Lot nayon sa Sidla-

ngan, kag nagbulagay sila ang isa sa

isa.

12 Si Abram nagpuyo sa duta sang
Kanaan, kag si IwOt nagpuyo sa mga
banwa sang kapatagan, kag ginhalin-

halin niya ang iya mga layanglayang
tubtub sa Sodoma,

13 Apang ang mga tawo sa Sodoma
mga malain kag tamagid ka mga maka-
sasala batok kay lehoba.

14 Kag si lehoba nagsiling kay Abram,
sa tapus na si Lot nakabulag sa iya

:

" Bayawa karon ang imo mga mata, kag
tuman-aw-ka gikan sa dung nga imo

14
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nahamtangan pa Aminhan, pa Bagatnan,
pa Sidlangan kag pa Katundan.

15 Kay ang tanan iiga duta nga imo
gintan-av/ pagaihatag ko sa imo kag sa

imo kaliwatan sa giliapon.

16 Kag himoon ko ang imo kaliwatan
nga subung sang yab-ok sang duta : nga
kon may sin-o nga sarang makaisip
sang yab-ok sang duta, ang imo kaliwa-
tan man sarang maisip.

17 Tindug-ka, lakat-ka sa duta, sa iya

kalabaon kag sa iya kasangkaron, kay
igahatag ko ini sa imo.

18 Busa, sang gingiho ni Abrani ang
iya layanglayang, kumadto sia kag
nagpuyo sa katerebintohan sang Mamre,
nga among Hebron, kag nagtukud sia

didto sing halaran kay lehoba.

Ginabnwi ni Abram si Lot. Si Meikisedek.

KAG nahanabu, sa mga kaadlawan
ni Amrapel, nga hari sa Sinar, ni

Ariok, nga hari sa Elasar, ni Kedor-
laomer, nga hari sa Elam, kag ni Tidal,

nga hari sang mga katawohan,
2 Nga ini sila nag-alaway iDatok kay

Bera, hari sa Sodoma, kag batok ka\
Birsa, hari sa Gomora, kay Sinab, hari

sa Adma, kay Sameber, hari sa Seboim,
kag batok sa hari sa Bela, nga amo sia

ang Soar.

3 Ining tanan nagtililipon sa nalupya-
kan sa Sidim, nga amo ang Dagat nga
Maasin.

4 Napiilo kag duha ka tuig ang gin-

alagad nila kay. Kedorlaomer, kag sa

ikapulo kag tatlo ka tuig nagmalalison
sila.

5 Kag sa tuig nga ikapulo kag apat
nag-abut si Kedorlaomer, kag ang mga
hari nga yara sa i^'^a bahin, kag gindaug
nila ang mga Rapainhon sa Asterot-
karnaim, ang mga Susinhon sa Han),
kag ang mga Emetinhon, sa Sabe-kiria-
taim,

6 Kag ang mga Horinhon sa bukid
sa Sehir, tubtub sa El-Paran, nga yara
sa luyo sang kahanayakan.

7 iCag nagbalahk sila kag nag-alabut
sa En-mispat, nga among Kades, kag
ginpilas nila ang tanan nga kadutaan
sang mga Amalekinhon, kag sang mga
Amorinhon man, nga nagapuluyo sa
Hasasontamar.

8 Kag naggowa ang hari sa Sodoma,
kag ang hari sa Gomora, kag ang hari

sa Adma, kag ang hari sa Seboim, kag
ang hari sa Bela, nga among Soar, kag
nagpalasunud sila sing paginaway batok
sa ila sa nalupyakan sa Sidim,

9 Nga amo batok kay Kedorlaomer,
hari sa Elam, kag kay Tidal, hari sang
mga katavv'ohan, kag kay Amrapel, hari
sa Sinar, kag kay Ariok, hari sa Elasar

;

apat ka hari batok sa lima.
10 Kag ang nalupyakan sa Sidim na-

puno sang mga bobon nga balaw ; kag
nagpalalagyo ang mga hari sang Sodo-
ma kag sang Gomora, kag nagkalapu-
kau sila didto ; kag ang iban nagpala-
lagyo sa bukid.

11 Kag ginpanguha nila ang tanan
nga pagkabutang sa Sodoma kag sa
Gomora, kag ang tanan nila nga kalan-
on, kag naglalakat sila.

12 Ginkuha man nila si Lot, anak
sang ritud ni Abram, nga nagapuyo
sa Sodoma, kag ang iya pagkabutang,
kag naglalakat sila.

13 Kag nag-abut ang isa ka nagpa-
lagyo kag nagsugid kay Abram, nga
Hebreinhon, nga nagapuyo sa katere-
bintohan sang Mamre, nga iya sang
Amorinhon, utud ni Eskol kag litud ni

Aner ; kag nagpalakigkatipan sila kay
Abratn.

14 Kag sang nabatian ni Abram, nga
ang ij^a utud nabilango, ginlupit niya
sing hinangiban ang iya mga sampaton
nga sologoon, nga natawo sa iya balay,
mga tatlo ka gatus kag napulo kag
walo, kag ginlagas niya sila tubtub sa
Dan.

15 Kag sia kag ang iya rnga alagad
naglalapta sa kagab-ihon batok sa ila,

kag ginpilas niya sila, kag ginlagas niya
sila, tubtub sa Hoba, nga yara sa wala
sang Damasko.

16 Kag ginuli niya ang tanan nga
mga pagkabutang, kag ginuli niya si Lot
man nga iya utud, kag ang iya pagkabu-
tang, kag ang mga asawa man, kag ang
mga tinawo.

17 Kag naggowa ang hari sa Sodoma
sa pagbaton sa iya sang nagabalik sia

gikan sa pagpilas kay Kedorlaomer kag
sang mga hari nga nagaulupud sa iya, sa
nalupyakan sa Sabe, nga among nalup-
yakan sang Hari,

18 Niyan si Meikisedek, hari sa Salem,
nagdala sa gowa sing tinapay kag alak

;

nga sia among saserdote sang Dies nga
Labing-Mataas.
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19 Kag ginpakamaayo niya sia kag
nagsiling :

" Pakamaayoon kunta si

Abram sang Dios nga Labing-Mataas,

nga tagiya sang kalangitan kag sang

duta

;

20 Kag pakamaayoon ang Dios nga
Labing-Mataas, nga nagtugyan sang

imo mga kaaway sa imo kamut." Kag
ginhatagan sia ni Abram sang mga
ikapulo sang tanan.

21 Niyan ang hari sa Sodoma nagsi-

ling kay Abram :
" Ihatag sa akon ang

mga tinavvo, kag kuliaa nga sa imo ang
pagkabutang."

22 Kag nagsabat si Abram sa hari sa

Sodoma : ''Ginbayaw ko ang akon mga
kamut kay lehoba, ang Dios nga La-
bing-Mataas, tag-iya sang kalangitan

kag sang duta,

23 Nga kutub sa isa ka nahut tubtub

sa higot sang isa ka sapin wala gid ako
sing pagakuhaon sang tanan nga imo,
agud nga indi ka magsiling : Ako nag-
pamangad kay Abram.

24 Sa akon wala sing ano man

:

lamang ang mga ginkaon sang mga pa-
matan-on kag ang mga bahin sang mga
lalaki, nga nagaulupud sa akon, si Aner,
si Eskol, kag si Mamre, nga sila maga-
kuluha sang ila bahin."

Pakigkatipan sang Dios kay Abram.

IC SA tapus sini nga mga butang,
•vJ nag-abut ang polong ni lehoba
kay Abram sa paianan-awon, nga naga-
siling :

" Dili ka mahadluk, Abram,
ako amo ang imo kalasag kag balus

sa imo nga tania gid ka daku."

2 Kag nagsabat si Abram :
" Ginoo

nga si lehoba, i ano bala ang igahatag

mo sa akon ? Ako wala sing anak nga
lalaki, kag ang manugtatap sa akon ba-

lay anio inang si Elieser nga taga-Da-
masko.*'

3 Kag si Abram nagsiling pa :
" Tan-

awa, nga wala mo ako hatagi sing ka-
Hwat. Kag yari karon, ang ulipan nga
natawo sa akon balay, manginamo ang
akon manunubli."

4 Kag, yari karon, ang polong ni

lehoba nag-abut sa iya, nga nagasiling :

" Dili makapanubli sa imo ini sia, kondi
ang magagikan sa imo kasudlan, ma-
nginamo ang magapanubli sa imo."

5 Kag pinagowa niya sia kag sumi-
ling : " Tanglaa karon ang langit, kag

isipa ang kabitoonan, kon sarang mo sila

maisip." Kag sinilingan sia niya : "Ma-
nginsubung sini ang imo kaliwatan."

6 Kag nagtoo sia kay lehoba, kag
inisip ini sa iya nga sa katarungan.

7 Kag sinilingan sia: "Ako amo si

lehoba, nga nagpagowa sa imo saUr sang
mga Kaldeinhon, agud nga ighatag ko
sa imo ini nga duta sa pagtagiya sa iya."

8 Kag sia nagsabat :
" Ginoo nga si

lehoba, i sa diin ko bala makilala, nga
pagaangkonon ko ini ?

"

9 Kag sinilingan sia niya :
" Paini ako

sing isa ka tinday nga babae sang baka,
nga may tatlo ka tuig, kag sing isa ka
kanding, nga may tatlo ka tuig, kag isa

ka karnero, nga may tatlo ka tuig ; sing
isa ka tokmo man, kag isa ka kayubog
sang salampati."

10 Kag kinuha niya ining tanan nga
mga butang, kag pinihak sila niya, kag
binutang niya ang tagsa ka pihak sa

tampad sang isa ka pihak, apang wala
niya pagpihaka ang mga pispis.

11 Kag naghulugpa ang mga pispis

sa ibabaw sang mga bangkay, kag gin-

tabug sila ni Abram.
12 Kag sang nagakatunod ang adlaw,

umabut kay Abram ang isa ka mabug-
at nga katuyo. Kag yari karon, isa ka
kakugmat, isa ka daku nga kadudulman
imabut sa iya.

13 Kag ang Dios nagsiling kay Abra-
ham :

" Matuudon-mo, nga ang imo kali-

watan magapanlugayaw sa duta nga
indi ila, kag didto pagauliponon sila,

kag sila pagasakiton sing mga apat ka
gatus ka tuig.

14 Apang ang mga tawo, nga maga-
ulipon sa ila, pagahukman ko ; kag
ugaling sini magahalin sila, nga may
madamu nga mangad.

15 Kag ikaw magakadto sa imo gini-

kanan sa paghidaet, kag pagaiiubung
ka sa maayo nga katigulangon.

16 Kag sa ikap-at nga kaliwatan ma-
gabalik sila diri, kay wala pa matuman
ang kalainan sang Amorinhon tubtub
diri."

17 Kag nahanabu nga, sa natunud na
ang adlaw, may madamol nga kadu-
dulman ; kag yari karon, isa ka dabok,
nga nagaaso kag isa ka sulo nga kala3'^o,

nga nag-agi sa tunga sang mga sapat
nga napamihak.

18 Sadto nga adlaw naghimo si leho-

ba sing katipan kay Abram, nga naga-
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siling :
" Sa imo kaliwatan pagaihatag

ko ini nga duta gikan sa suba sa

Egipto tubtub sa suba nga daku, ang
suba nga Euprates :

19 Ang mga Keninhon, ang mga Ke-
nesinhon kag ang mga Kadmoninhon

;

20 Ang mga Hetinhon, ang mga
Peresinhon, kag ang mga Rapainhon

;

21 Ang mga Amorinhon, ang mga
Kanaanhon, ang mga Gergesinhon kag
ang mga lebusinhon.

Si Agar kag si Istnael.

4^ KAG si Sarai, nga asawa ni Abram,
•>^ wala magapanganak sa iya: kag
sia may isa ka alagad nga babae nga
Egiptohanonj nga ginahingalanan si

Agar.
2 Busa, nagsiling si Sarai kay Abram :

" Nakita mo na, nga si lehoba naghimo
sa akon nga baw-as : ginaampo ko sa

imo, nga magsulud ka sa akon alagad
nga babae ; ayhan may mga anak ako
tungud sa iya." Kag ginpamatian ni

Abram ang tingug ni Sarai.

3 Kag si Sarai, nga asawa ni Abram,
nagkuha kay Agar nga iya alagad nga
babae nga Egiptohanon, sa tapus sang
napulo ka tuig nga ginpuyo ni Abram
sa duta sa Kanaan, kay ginhatag niya
sia nga asawa kay Abram nga iya bana.

4 Kag sia nagsuliid kay Agar, kag
nanamkon sia. Kag sang nakita nga
nagpanamkon sia, gintulok niya nga
may pagtamay ang iya agalon nga
babae.

5 Niyan si Sarai nagsiling kay
Abram :

" Ang akon pasipala manginsai-
babaw nirno : ginbutang ko ang akon
alagad nga babae sa imo dughan, kag
sang nakita niya nga nagabusong sia,

ginatolok niya ako nga may pagtamay

;

si lehoba maghukom kunta sa imo kag
sa akon."

6 Kag nagsabat si Abram kay Sarai :

"Yari karon ang imo alagad nga
babae sa imo kamut ; himoa sa iya ang
ginapakamaayo mo." Kag ginpapaubus
sia ni Sarai, kag nagpalagyo sia sa atu-
bangan niya.

7 Kag nakita sia sang manugtunda ni

lehoba sa luyo sang isa ka tuburan sa
tubig sa kahaiiayakan, sa luyo sang tu-

buran nga yara sa dalan sang Sur.

8 Kag nagsiling sia :
" Agar, alagad

nga babae ni Sarai, isa diin ka bala

maghalin ? i kag sa diin ka makadto ?
"

Kag sia nagsabat :
" Nagapalagyo ako

sa atubangan ni Sarai, nga akon agalon
nga babae."

9 Kag nagsiling sa iya ang manugtun-
da ni lehoba :

" Balik-ka sa imo agalon
nga babae, kag magmasinilondon-ka sa
idalum sang iya kamut."

10 Nagsiling man sa iya ang manug-
tunda ni lehoba :

" Pagapadamuon ko
sing tuman ang imo kaliwat, nga indi
maisipan bangud sang kadamuon."

11 Kag nagsiling pa sa iya ang ma-
nugtunda ni lehoba :

" Yari karon nga
nagpanamkon ka, kag magaanak ka sing
isa ka anak nga lalaki, kag pagahinga-
lanan mo sia nga si Ismael,- kay nabitian
ni lehoba ang imo kalisdanan.

12 Kag sia daiv manginasno nga ta-

lunon sa tunga sang mga tawo ; ang iya
kamut batok sa tanan, kag ang mga ka-
mut sang tanan batok sa iya, kag m.aga-
puyo sia sa atubangan sang tanan niya
nga mga utud."

13 Niyan ginhingadlan niya ang nga-
lan ni lehoba, nga nagahambal sa iya

:

" Ikaw amo ang Dios nga nagatulok."
Kay nagsiling sia :

"
i Wala ko man

bala makita diri ang nagatulok sa
akon ?

"

14 Tungud sini ginhingalanan ang bo-
bon :

" Bobon sang Nagakabuhi nga
nagatulok sa akon." Yari karon, yara
sia sa tunga sang Kades kag Bered.

15 Kag si Agar nanganakkay Abram
sing isa ka anak nga lalaki, kag ginhi-
ngalanan ni Abram ang iya anak nga la-

laki, nga gin-anak sa iya ni Agar, nga
si Ismael.

16 Kag si Abram nagaedad sing -ka-

waloan kag anum ka tuig sang si Agar
nag-anak kay Ismael.

Ginabayloban sang Dios ang ngalan ni Abratn

sa kay Abraham, kag ginatukud niya

ang tuli.

if7 KAG sang nagaedad si Abram sing
I ' kasiaman kag siam ka tuig, nagpa-
hayag sa iya si lehoba, kag nagsiling sa
iya :

" Ako amo ang Dios nga Maka-
gagahum ; lakat ka sa atubangan nakon,
kag maghimpit-ka.

2 Kag pagatukuron ko ang akon kati-

pan sa imo kag sa akon, kag paga-

* Ismael, ang Dios nagapamati.
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padamuon ko ikaw sing tuman gid

kadamu."
3 Niyan si Abram naghapa, kag ang

Dios naghambal sa iya, nga nagasiling :

4 " Ako, yari karon ang akon katipan

upud sa imo : manginamay ka sang ka-

damuan nga mga katawohan :

5 Kag indi na pagahingalanan ikaw
nga si Abram, kondi nga ang imo ngalan.

mangin si Abraham,! kay ginhimo ko
ika\y nga amay sang kadamuan nga
mga katawohan.
6 Kag pagapadamuon ko ikaw sing

tuman gid kadamu, kag pagahimoon ko
ikaw nga mga katawohan, kag ang mga
hari magagihkan sa imo.

7 Kag pagatukuron ko ang akon
katipan sa akon kag sa imo, kag sa imo
kaHwatan sa olehe nimo, sa ila mga
kaliwatan, nga katipan nga dayon, agud
nga ako magmangin Dios nimo nga sa

imo kag sa imong kaiivvacan sa olehe

nimo.
8 Kag pagaihatag ko sa imo, kag sa

imo kaHwatan sa olehe nimo, ang duta
sang imo pagpanlugayaw, ang bug-os nga
duta sa Kanaan nga kaugalingon nga da-

yon ; kag magamangin Dios nila ako."

9 Kag ang Dios nagsiling liwan kay
Abraham :

" Apang ikaw magabantay
sang akon katipan, ikaw kag ang imo
kaliwatan sa olehe nimo, tungud sa ila

mga kaliwatan.
10 Ini manginakon katipan nga paga-

bantayan ninyo, sa akon kag sa inyo,

kag sa imo kaliwatan sa olehe nimo :

Pagatulion ang tanan nga lalaki sa

tunga ninyo.

11 Pagapanulion ninyo ang inyo unud,
kag.ini mangintandaan sang katipan sa

akon kag sa inyo.

12 Sa edad nga walo ka adlaw paga-
tulion ang tanan nga lalaki sa tunga
ninyo sa inyo mga kaliwatan : ang na-

tawo sa balay, kag ang binakal sa kuar-

ta sang bisan kay sin-o nga dumuluong
nga indi sa imo kaliwatan.

1

3

Dapat pagtulion ang natawo sa imo
balay, kag ang binakal sang imo kuarta :

kag yara and akon katipan sa inyo unud
subung nga dayon nga katipan.

14 Kag ang lalaki nga ditinuli, nga
wala matuli ang iya unud, yadto nga
tawo pagapanason sa iya banwa : na-

galalis sia sa akon katipan."

15 Nagsiling man ang Dios kay
Abraham :

" Kay Sarai,* nga imo
asawa, indi ka magtawag sa iya nga
Sarai, kondi si Sara manginiya ngalan.

16 Kagpagapakamaayohonko sia, kag
pagahatagan ko man ikaw sa iya sing

anak nga lalaki ; hoo, pagapakamaayo-
hon ko sia, kag magamanginiloy sia sang
mga katawohan : mga hari sa mga ban-
wa magagilikan sa iya."

17 Niyan si Abraham naghapa, kag
nagkadlaw sia, kag nagsiling sa iya
tagiposoon : "^Sa tawo nga isa ka
gatus ka tuig matawo pa bala ang anak
nga lalaki ? Kag si Sara nga kasiaman
na ka tuig, ,; magabata pa bala ?

"

18 Kag nagsiling si Abraham sa Dios

:

" Kabay pa nga magkabuhi si Ismael sa

atuhangan nimo."

19 Kag nagsabat arg Dios: " Sa pag-
kamatuud gid, si Sara nga imo asawa
magapanganak sa imo sing isa ka anak
nga lalaki, kag pagahingalanan mo sia

nga si Isaak ; kag pagapamatud-an ko
ang akon katipan sa iya, subung nga
dayon nga katipan nga sa iya kaliwatan
sa olehe niya.

20 Kag nahanungud k^y Ismael gin-

pamatian ko man ikaw : Yari karon
nga pagapakamaayohon ko sia, kag
pagapabungahon ko sia kag pagapada-
muon ko sia sing tuman ka damu : ma-
gapanganak sia sing napulo kag duha ka
dunganon, kag pagahimoon ko ini nga
daku nga katawohan.

21 Apang pagatukuron ko ang akon
katipan kay Isaak, nga pagaipanganak
sia sa imo ni Sara sa sini nga panag-on,
sa tuig nga masunud."

22 Kag nagtapus sia sa paghambal sa

iya, kag nagsaka ang Dios gikan kay
Abraham.

23 Niyan ginkuha ni Abraham si

Ismael, nga i3^a anak, kag ang tanan
nga mga nagkalatawo sa iya balay kag
ang tanan nga mga pinamakal sang iya

kuarta, ang tanan nga lalaki sa mga
tawo sa balay ni Abraham, kag gintuli

niya ang ila unud sa sadto gid nga adlaw,

sono sang ginsihng sa iya sang Dios.

24 Si Abraham nagaedad sing kasia-

man kag siam ka tuig, sang gintuli niya

ang iya unud.

t Abraham, amay sang kadam-an.

* Sarai, haring babae ko ; Sara, haring

babae.
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25 Kag si Ismael, nga iya anak, naga-
edad sing napulo kag tatlo ka tuig

sang gintuli ang iya unud.
26 Sa amo gid nga adiaw gintuli si

Abraham kag si Ismael nga iya anak.

27 Kag ang tanan nga mga lalaki sa

iya balay, ang mga natawo sa balay
kag ang mga binakal sang kuarta sa

dumuluong, ginpanuli sila upud sa iya.

Si Abraham nagpatunga tuugud sa Sodonia.

HO KAG nagpahayag sa iya si lehoba
•O sa idalum sang katerebintohan sa

Marme, sang nagalinkod sia sa gavvang
sang iya layanglayang sa kainit sang
adlaw.

2 Kag ginbayaw niya ang iya mga
mata, kag nagtulok sia, kag yari karon,

ang tatlo ka lalaki nga nagatilindug

sila sa luyo niya ; kag sang pagkakita
niya sa ila, naggowa sia nga nagadalagan
sa gawang sang iya layanglayang sa

pagbaton sa sa ila, kag nagyaub sia

sa duta.

3 Kag nagsiling sia :
" Ginoo, kon

nakakita ako karon sing bugay sa imo
mga mata, ginaampo ko saimo, nga indi

ka magligad sa imo alagad.

4 Nga magdala dira karon sing diyo-
tay nga tiibig, kag hinawi-ninyo ang
inyo mga tiil ; kag palahuway-kamo sa

idalum sang kalioy.

5 Kag magadala ako diri sing isa ka
tipik sang tinapay, kag palig-una-ninyo
ang inyo tagiposoon; ugaling magalili-

gad kamo, kay tungud sini nag-alagi
kamo sa malapit sa inyo alagad." Kag
sila nagsililing :

" Buhata subung sang
ginsiling mo."

6 Niyan si Abraham nagkadto sa
dalidali sa layanglayang ni Sara, kag
nagsiling sa iya :

" Kuha-ka sing madali
sing tatlo ka sakub nga harina, lamasa
kag himo-ka sing mga tinapay."

7 Kag nagdalagan si Abraham sa
kabakahan, kag nagkuha sia sing isa ka
tinday sang baka nga linghod kag ma-
ayo, kag ginhatag niya im sa pamatau-
on, nga nagadalidali sa paghimos sini.

8 Nagkuha man sia sing linatab sang
gatas, kag gatas, kag ang tinday sang
baka nga ginliiraos niya, kag ginbutang
niya ini sa atubangan nila ; kag sia yara
sa luyo nila sa idalum sang kahoy, kag
nagkalaon sila.

9 Kag nagsililing sila sa iya : "
i Diin

bala si Sara nga imo asawa ? " Sia nag-
sabat : " Diri sa layanglayang."

10 Niyan nagsiling sia :
" Sa pagka-

matuud, magabalik ako sa imo, kon
magliwan ining panag-on, kag yari

karon, si Sara, nga imo asawa, maga-
panganak sing anak nga lalaki. Kag si

Sara nagdungug sa gawang sang layang-
layang nga yara sa likod niya.

11 Kag si Abraham kag si Sara mga
tigulang na, mga sobol na sa katigu-

langon ; kay Sara naguntat na ang
kinaugali sang mga babae.

12 Busa si Sara nagkadlaw sa iya

kaugalingon, nga nagasiling : "i Uga-
ling nga nagtigulang ako, magalipay
bala ako ? Kag ang akon ginoo tigulang

na man."
13 Niyan si lehoba nagsiling kay

Abraham :
"

i Kay ngaa bala nagkadlaw
si Sara, nga nagasiling : Manginmatuud
bala nga magaanak ako sing tigulang na?

14 (jMay butang bala nga maiwat
nga sa Dios? Sa panag-on nga pinat-

in magabalik ako sa imo, kon ining pa-
nag-on magliwan, kag si Sara may anak
nga lalaki."

15 Niyan si Sara nagbutig, nga naga-
siling :

" Wala ako magkadlaw ;
" kay

hinadlukan sia. Kag sia nagsiling

:

" Indi, kay ikaw nagkadlaw."
16 Kag ang mga lalaki nagtindug

didto, kag nagtululok sila nayon sa

Scdoxma, kag si Abraham naglakat nga
nagaupud sa ila.

17 Kag si lehoba nagsiling :
*'

i Paga-
likman ko bala kay Abrahamx ang akon
pagahimoon

;

18 Sanglit kay, sa pagkamatuud, si

Abraham manginisa ka daku kag ma-
bakud nga banwa, kag sa iya pagapaka-
maayohon ang tanan nga katawohan
sang duta ?

19 Kay nakilala ko sia, nga pagso-
goon niya ang iya mga anak kag ang iya

balay sa olehe niya, nga pagbantayan
nila ang dalan ni lehoba sa paghimo sing

katarungan kag sing paghukom, agud
nga pakarion ni lehoba kay Abraham
ang ginapamoiong nij^a nahanungud sa

iya."

20 Niyan si lehoba nagsiling sa iya

:

" Tungud kay ang pagtuaw sang So-
doma kag Gomora nagdugang sing labi

kag tungud kay ang sala nila nagbug-at
sing tama gid,

21 Makunsad ako karon kag pagatan-
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awon ko kon nahimo nila sing bug-os,

sono sang tuaw nga nag-abut sa akon
;

kag kon wala, mahibaloan ko ini."

22 Niyan nagtaliwan didto ang mga
lalaki kag nagpakadto sila sa Sodoma

;

apang si Abraham yara pa sa atubangan
ni lehoba.

23 Kag saijg pumalapit si Abraham,
sumiHng sia sa iya :

"
i Pagalaglagon

mo man bala ang matarung upud sa

tampalasan ?

24 A3dian may kalim-an ka matarung
sa sulud sang banwa, i pagalaglagon mo
man bala, kag indi mo pagapatawaron
ang dung tungud sa kalim-an ka mata-
rung nga yara sa sulud niya ?

25 Malayo sa imo ang paghimo sing

subung sini, nga patyon mo ang mata-
rung upud sang tampalasan, kag nga
ang matarung manginsubung sang tam-
palasan. Magmalayo sa imo ina. Ang
hukom sang bug-os nga duta l indi bala
magahimo sia sing katarungan ?

"

26 Niyan nagsiling si lehoba :
" Kon

may nakita ako sa Sodoma nga kalim-
an ka matarung sa sulud sang banwa,
pagapatawaron ko ining bug-os nga
duug bangud sa ila."

27 Kag sumabat si Abraham kag nag-
siling :

" Yari karon, ako nagsugud sing

paghambal sa aton Ginoo, bisan ako
yab-ok kag abo :

28 Ayhan ang kalim-an ka matarung
makulangan sing lima, l pagalaglagon
mo bala tungud sadtong lima ang bug-os
nga banwa ? " Kag sia nagsabat :

" Indi

ko pagalaglagon sia, kon may kap-atan
kag lima."

29 Kag si Abraham nagsulit sa pag-
hambal sa iya kag nagsiling sia :

" Ayhan
makit-an didto ang kap-atan." Kag nag-
sabat sia :

" Indi ko paghimoon bangud
sang kap-atan."

30 Kag nagsiling sia :
" Indi karon

magapangakig ang akon Ginoo, kon ako
maghambal. Ayhan didto makit-an
ang katloan." Kag nagsabat sia. " Indi

ko paghimoon ini, kon didto may ma-
kit-an ako nga katloan."

31 Plag sia nagsiling :
'* Yari karon

nga nangahas ako sa paghambal sa akon
Ginoo. Ayhan didto makit-an ang duha
ka piilo." Nagsabat sia :

" Indi ko pa-
galaglagon, bangud lang duha ka pulo."

32 Kag nagsulit sia sa pagsiling :
" Indi

magapangakig karon ang akon Ginoo,
kon maghambal lamang ako sing makai-

sa. Ayhan makit-an didto ang napu-
16." Nagsabat sia :

** Indi ko pagalag-
lagon bangud sang napulo."

33 Kag lumakat si lehoba sang naka-
tapus sia paghambal kay Abraham;
kag si Abraham nagpauli sa iya duug. .

Psglaglag san2 Sodoma ; ang Paggowa ni Lot.

KAG nag-alabut sa Sodoma ang du-
ha ka manugtunda sa nagakaha-

pon, kag si Lot naglinkod sa gawang
sang Sodoma. Kag sang nakita sila ni

Lot, nagtindug sia sa pagbaton sa ila,

kag naghapa sia.

2 Kag nagsiling sia: "Yari karon,
mga ginoo nakon, ginaampo ko sa inyo,

nga magbalaiik karno nayon sa balay
sang inyo alagad, kag maghiligda kamo
kag magapalanghinaw kamo sang inyo
mga till ; kag sa aga pa gid magati-
lindug kamo, kag magapaladayon kamo
sang inyo dalanon." Kag sila nagsala-

bat :
" Indi, kay sa balaligyaan maga-

higda kami."

3 Apang nagpilit sia sa ila sing

tuman, kag nagbalalik sila sa iya kag
nagsuiulud sila sa iya balay, kag ginhi-

moan niya sila sing kasadyahan, kag
nagluto sia sing tinapay nga walay
tapay, kag nagkalaon sila.

4 Kag sa wala pa sila maghiligda,
ang mga tawo sang banwa, ang mga la-

laki sa Sodoma, tingub ang bug-os nga
banwa, kutub sa labing pamatan-on
tubtub sa labing tigulang, naglilibut

sang balay.

5 Kag gintawag nila si Lot, kag gin-

silingan nila sia :
" ^Diin bala ang mga

lalaki nga nag-alabut sa imo sini nga
gab-i ? Pagowaa sila sa amon, agud nga
makilala namon sila."

6 Niyan si Lot naggowa sa ila sa ga-
wang, kag gintakpan niya ang gawang
sa olehe niya.

7 Kag nagsiling sia :
" Ginaampo ko

sa inyo, mga utud ko, nga ayaw kamo
paghihmo sing subung nga kalainan.

8 Yari karon may duha ako ka anak
nga babae nga wala magpakigkilala
sing lalaki ; tuguti ako nga paggowaon
ko sila sa inyo, kag himoa-ninyo sa ila

ang inyo ginapakamaayo. Lamang nga
sa sining mga lalaki indi kamo maghili-

mo sing bisan ano, kay nagkalari sila sa

landong sang akon atup."

9 Kag sila nagsalabat: "Halin di-
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ra." Kag nagsililing sila :
" Nagkari

ini did sa pagpanlugayaw suhung sing

isa ka dumuluong, kag buut sia magma-
nginhukom. • Karon pagahimoan ikaw
namon sing labi nga kalainan sang sa

ila." Kag ginlugus nila ang lalaki, nga
si Lot, kag nagpalalapit sila sa paglum-
pag sang gawang.

10 Niyan gindalawo sang niga lalaki

ang ila kamut, kag ginsulud nila si Lot
sa balay upud sa ila, kag ginpanakpan
nila ang mga gawang.

11 Kag ang mga tawo nga yara sa
gawang sang balay, kutub sa mga ma-
gamay tubtub sa m,ga dalagku ginpililas

nila nga may pagkabulag ; sa bagay
nga ginbudlayan sila sa pagpangita
sang gawang.

12 Kag nagsililing ang mga lalaki

kay Lot :
"

i May dari pa bala ikaw
nga iban ? Ang mga umagad, kag ang
mga anak mo nga lalaki, kag ang mga
babae, kag ang tanan nga imo sa banwa,
pagowaa siia sa sini nga duug

;

13 Kay pagalaglagon namon ini nga
duug, tungud kay ang ila panghayhay
daku gid sa atubangan ni lehoba, kag
ginpadala kami ni lehoba sa paglaglag
sini."

14 Niyan naggowa si Lot, kag gin-

hambal niya ang iya mga umagad, ang
mga nagpalangasawa sa iya mga anak
nga babae, kag nagsiling sia sa ila

:

" Tilindug-kamo, halin-kamo sa sini nga
duug ; kay pagalaglagon ni lehoba ini

nga banwa.'' Apang sa mga mata sang
iya mga umagad daw subung nga naga-
lahug sia.

15 Kag sa pagpamanagbanag, ginapa-
dalidali sang mga manugtunda si Lot,
nga nagasiling :

'" Tindug-ka, kuhaa ang
imo asawa kag ang imo duha ka anak
nga babae nga yari diri, agud indi ka
madula sa silot sang banwa.

16 Kag sang nagdulogdulog sia, ginu-
yatan sia sa kamut sang mga lalaki, kag
ang kamut sang iya asawa, kag ang
mga kamut sang iya duha ka anak nga
babae, tungud sang kalooy ni lehoba nga
sa iya ; kag ginpagowa nila sia, kag gin-

butang nila sia sa gowa sang banv/a.

17 Kag nahanabu nga, sang nagapa-
gowa sila, nagsiling sia :

" Palagyo-ka
tungud sang imo kabuhi ; indi ka magba-
likid sa olehe nimo, bisan magdulog ka
sa sining bug-os nga kapatagan

; pala-

gyoka sa bukid, basi pa mawala ka."

18 Kag si Lot nagsiling sa ila :
" Indi,

Ginoo ko.

19 Yari karon, nakakita ang imo
alagad sing bugay sa imo mga mata, kag
ikaw nagapahayag sang kadakuon sang
imo kaayo, nga gingamit mo sa akon, sa

pag-apin sang kabuhi sang akon kalag :

kag ako indi sarang makapalagyo sa

bukid, basi ayhan nga paglambuton ako
sang kalainan kag mamatay ako.

20 Karl karon, ginaampo ko sa imo :

ini nga banwa malapit sia sa pagpalagyo
didto, kag diyotay sia. Tuguti ako sa

pagpalagyo karon didto
; ( i indi bala

amo sia ang diyotay ?) kag magakabuhi
ang akon kalag."

21 Kag sia nagsabat: "Yari karon,
ginabaton ko man ang imo pangabay
nahanungud sini, kag indi ko pagalagla-
gon ang banwa nga sa iya naghambal
ka.

22 Dalidali-ka, palagyo-ka didto ; kay
walS gid akoy sarang mahimo tubtub
nga didto makalambut ka," Tungud
sini ginhingalanan ang banwa nga Soar.*

23 Ang adlaw nagasubang sa ibabaw
sang duta, sang si Lot nag-abut sa Soar.

24 Niyan ginpaulan ni lehoba sa iba-

baw sang Sodoma, kag sa iababaw sang
Gomora ang asupre kag ang kalayo
gikan kay lehoba kutub sa mga langit,

25 Kag naglaglag sia sining mga ka-

bauwaanan, kag sadtong bug-os nga ka-

patagan pati ang tanan nga pumuluyo
sadtong mga kabanwaanan, kag ang
bunga sang duta.

26 Niyan ang asa^ya ni Lot nagba-
likid, kag nanginhaligi sia nga asin.

27 Kag nagbangon sing aga pa gid si

Abraham kag nagkadto sa duug nga
didto sia sa atubangan ni lehoba.

28 Kag nagtulok sia nayon sa Sodoma
kag Gomora, kag nayon sa bug-os nga
duta sa sadtong kapatagan, kag na-
kita niya, kag yari karon nga ang aso
nagatub-ok gikan sa duta subung sang
aso sang isa ka dabok.

29 Nahana.bu ini nga, sang ginlaglag

sang Dios ang mga kabanwaanan sang
kapatagan, nakadumdum ang Dios kay
Abraham, kag ginpagowa niya si Lot sa

tunga sang kalaglagan, sa paghapay
sang mga kabanwaanan sa diin nagpuyd
si Lot.

30 Apang si Lot nagtaklad sa Soar,

* Soar, pagkadiyotay
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kag nagpuyo sa bukid, kag ang iya duha
ka anak nga babae upud sa iya ; kay
ginhadlukan sia sa pagpabilin sa Soar.
Kag nagpangabuhi sia sa isa ka lungib,
sia kag ang iya duha ka anak nga babae.

31 Niyan ang magulang nagsiling sa
manghud :

" Ang aton amay tigulang
na, kag wala sing nabilin sa duca nga
magsulud sa aton, sono sa pamatasan
sang bug-OS nga duta.

32 Kari-ka, paimnon naton sing alak
ang aton ama3^ kag magtolog kita ka-
upud sa iya, kag mapadayon naton sa
aton amay ang kaliwatan."

33 Kag ginpainum nila sing alak ang
ila amay sadto nga gab-i : kag nagsulud
ang magulang kag nagtolog upud sa iya
amay ; apang sia wala magbatyag sang
naghida sia, bisan sang nagbangon sia.

34 Ang adlaw nga masunud nagsiling
ang magulang sa manghud :

" Yari
karon, ako nagtolog sang gab-i nga nag-
ligad upud sa akon amay; paimnon
naton man sia sini nga gab-i, kag mag-
sulud kag magtolog-ka upud sa iya, agud
nga mapadayon naton sa aton amay ang
kaliwtan."

35 Kag ginapainum nila sing alak man
ang ila amay sadto nga gab-i : kag
nagtindug ang manghud kag nagtolog
upud sa ij'^a ; apang sia wala magbatyag
sang naghigda sia, bisan sang nagba-
ngon sia.

36 Kag sa ila amay nagpalanamkon
ang duha ka anak nga babae ni Lot.

37 Kag nag-anak ang magulang sing
isa ka anak nga lalaki, kag ginhinga-
lanan niya sia nga si Moab, nga sia
among amay sang mga Moabinhon tub-
tub karon.

38 Ang manghud man nag-anak sing
isa ka anak nga lalaki, kag ginhinga-
lanan niya sia nga si Benami, nga amo
sia ang amay sang mga Amoninhon
tubtub karon.

Si Abrabam, sa Gerar, nagaiiionj; nga si

Sara asawa niya.

2r\ KAG kutub didto naglakat si
v-' Abram pa duta sang Bagatnan,

kag nagpanlugaw sia sa tunga sang Ka-
des kag Sur, kag nagpanlugayaw sia sa
Gerar.

2 Kag nagsiling si Abraham nahanu-
ngud kay Sara nga iya asawa :

" Utud
ko sia." Kag si Abimelek, nga hari sa

Gerar, nagpakadto, kag ginpakuha niya
si Sara.

3 Apang ang Dios nag-abut kay Abi-
melek sa isa ka damgo -sa gab-i, kag
nagsiling sa iya :

" Yari karon, mapa-
tay ikaw bangud sang babae nga gin-

kuha mo, nga sia may bana."

4 Apang si Abimelek wala makapala-
pit sa iya, kag nagsiling sia :

" Ginoo,

i pagapatyon man bala nimo ang kata-
wohan nga matarung ?

5 I Wala bala sia magsiling sa akon :

Utud ko sia nga babae ; kag sia man "^

nagsiling : Utud ko sia nga lalaki ? Sa
kalubus sang akon tagiposoon, kag sa
katinlo sang akon mga kamut ginhimo
ko ini."

6 Kag nagsiling sa iya ang Dios
sa damgo :

" Ako man nakahibalo
nga sa kalubus sang imo tagiposoon
ginhimo mo ini ; kag ako man nagpu-
gung sa imo sa pagpakasala batok sa
akon, kag sa sini wala ko ikaw pagtu-
guti nga pagtandugon mo sia,

7 Busa karon, iuli ang babae sa iya
bana ; kay manalagna sia, kag maga-
pangamuyo sia tungud sa imo, kag
magakabuhi ka. Kag kon ikaw indi

maguli sa iya, nakahibalo ka nga, sa
pagkamatuud, mamatay ka pali sang
tanan nga imo."

8 Niyan si Abimelek nagbangon sing

aga pa, kag gintawag niya ang tanan niya
nga mga alagad, kag nagsiling sia sining

tanan nga mga polong sa mga idulungug
nila ; kag nagkalahadluk ang mga tawo
sing tuman gid ka daku.

9 Sang olehe gintawag ni Abimelek
si Abraham, kag ginsilingan niya sia :

"
i Ano bala ang ginhimo mo sa amon ?

kag I sa ano bala nakasala ako batok sa
imo, nga gindala mo diri ining daku nga
sala sa ibabaw nakon, kag sa ibabaw
sang akon ginharian ? Ikaw naghimo
sa akon sing mga buluhaton nga ikaw
indi dapat maghimo."

10 Kag nagsiling pa si Abimelek kay
Abraham :

"
i Ano bala ang nakita mo,

agud nga maghimo ka sini ?
"

11 Kag si Abraham nagsabat : "Kay
nagsiling ako nga sa akon : Sa pagkama-
tuud walay kahadluk sa Dios sa sini nga
duug, kag pagapat3'^on nilp ako bangud
sang akon asawa.

12 Kag sa pagkamatuud man, utud ko
sia nga babae, anak sia nga babae sang
akon amay; apang indi anak sia nga
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babae sang akon ilo}'', kag ginpangasawa
ko sia.

13 Kag nahanabu nga, sang ginpago-
wa ako sang Dios nga libudlibud sa

balay sang akon amay, ako nagsiling sa

iya : Ini among kalooy nga pagahimoon
mo sa akon, nga sa tanan nga mga duug
diin makalambut kita, magsiling-ka na-
hanungud sa akon : Utud ko sia nga
lalaki."

14 Niyan nagkuha si Abimelek sing

mga obeha kag mga baka, kag mga
alagad nga lalaki kag mga babae, kag
ginhatag niya sila kay Abraham, kag
ginuli niya sa iya si Sara nga iya asawa.

15 Kag nagsiling si Abimelek : "Yari
karon, ang akon duta yara sa imo atu-

bangan, pagpiiyo-ka sa diin ang mina-
maayo mo."

16 Kag kay Sara nagsiling sia :
" Yari

karon, ginhatagan ko sing isa ka libo

ka kuarta nga pilak ang imo utud nga
lalaki : yari karon nga anio ini ang tabon
sa imo mga mata nga sa lanan nga mga
yara upud sa imo, kag pagapakataru-
ngan ka sa atubangan sang tanan."

17 Kag si Abraham nagpangamuyo
sa Dios ; kag gin-ayo sang Dios si Abi-
melek kag ang iya asa\va kag ang iya
mga alagad nga babae, kag nagpalanga-
nak siJa.

18 Kay gintakpan sing bug-os ni

lehoba ang tanan nga taguankan sang
balay ni Abimelek, bangud kay Sara nga
asawa ni Abraham.

PegVatawo ni Isaak. Ginatalog si Abraham sa iya

balay si Agar kag si !sn:ael.

2i KAG ginduaw ni lehoba si Sara,
• subung sang ginsiling niya, kag

ginhimo ni lehoba kay Sara subung sang
ginhambal niya.

2 Kag nanamkon kag iiag-anak si

Sara kay Abraham sing isa ka anak
nga lalaki sa iya katigulangon sa panag-
on, nga ginsiling sa iya sang Dios.

3 Kag ginhingalanan ni Abraham
ang iya anak nga lalaki, nga natawo sa
iya, nga gin-anak sa iya ni Sara, nga si

Isaak.

4 Kag gintuli ni Abraham sa ika-
vvalo ka adlaw ang iya anak nga si Isa-
ak, subung sang ginsogo sa iya sang
Dios.

5 Kag si Abraham may isa na ka
gatus ka tuig sang pagkatawo sa iya ni

Isaak nga iya anak.

6 Niyan nagsiling si Sara :
" Ginpa-

kadlaw ako sang Dios, kag bisan sin-o
nga makabati sini, magakadlaw upud sa
akon.''

7 Kag nagdugang sia :
"

i Sin-o bala
ang nakagsiling kuntani kay Abraham,
nga si Sara nakapasoso sing mga anak
nga lalaki ? Kay ginpangankan ko sia
sing isa ka anak nga lalaki sa iya kati-

gulangon."
8 Kag nagtiibo ang bata, kag ginlu-

tas ; kag si Abraham naghimo sing isa ka
daku nga pagsinadya sang adlaw nga
ginlatas si Isaak.

9 Kag nakita ni Sara ang anak nga
lalaki ni Agar nga Egiptohanon, nga
gin-anak niya ini kay Abraham, nga
nagatiawtiaw sia.

10 Ngani nagsiling sia kay Abraham :

" Tabuga ini ng^a alagad nga babae kag
ang iya anak nga lalaki ; nga ang anak
nga lalaki sining alagad indi magpanubli
upud sa akon anak, upud kay Isaak."

11 Ining polong daw nangintuman ka
malain kay Abraham, bangud sang iya
anak.

12 Niyan ang Dios nagsiling kay
Abraham: " Indi magmanginmalain sa
imo mata bangud sang bata kag sang imo
alagad nga babae ; ang tanan nga ginsi-

ling sa imo ni Sara, pamatii ang iya
tingug, kay sa kay Isaak pagatawgon
nga imo kaiiwatan,

13 Kag pagahimoon ko nga katawo-
han man ang anak sang alagad nga
babae, kay sia imo kaliw^atan."

14 Nij'^an si Abraham nagbangon sing
aga pa gid, kag nagkuha sing tinapay,
kag sang isa ka suludian sang tubig,

kag ginhatag niya sila kay Agar, nga
ginbutang niya sila sa ibabaw sang iya
abaga, kag ghitugyan sa ij'^a ang bata

;

kag gintabog sia niya. Kag sia nagla-
kat, kag nagalakat sia nga libodlibod
sa kahanayakan sa Be-erseba.

15 Kag ginkulang ai:g suludian sang
tubig, kag ginbutang niya ang bata sa
idalum sang isa ka kaho3^

16 Kag nagiakat kag naglingkod sia

sa atubang, nga malayo subung sing isa

ka pagpana, kay nagsiling sia :
" Indi

ako makakita kon ang bata mamatay."
Kag naglingkod sia sa atubang, kag
ginbuhian niya ang iya tingug kag
naghibi.

17 Kag nabitian sang Dios ang tingug
sang bata ; kag ang manugtunda sang
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Dios naglawag kay Agar kutub sa langit

kag nagsiling sa iya :
"

i Ano bala ang
nagaagi sa imo, Agar ?

" Indi ka ma-
hadluk, kay ginpamatian sang Dios ang
tingug sang bata sa diin yara sia.

1

8

Tindug-ka, bangona ang bata kag
uyati sia sang imo mga katmit, kay
pagahimoon ko sia nga dakii nga kata-

wohan."
19 Kag ginbuksan sang Dios ang iya

mga mata, kag nakita niya ang isa ka
tuburan sang tubig ; kag nagkadto sia,

kag ginpuno niya ang suludlan sang
tubig, kag ginpainum niya ang bata,^

20 Kag nagupud ang Dios sa bata
;

kag nagtubo sia, kag nagpuyo sa ka-

hanayakan, kag nanginmanugpana sia.

21 Kag nagpuyo sia sa kahanayakan
sa Paran ; kag ang iya iloy nagpaasawa
sa iya sa duta sa Egipto.

Katipan ni Abraham kag iii Abimelek.

22 Kag nahanabu, sa sadto gid nga
panag-on, nga naghambal si Abimelek,
upud si Pikol, punoan sang iya kasolda-

dosan, kay Abraham, nga nagasiling

:

" Ang Dios yara upud sa imo sa tanan-
tanan nga ginhimo mo.

23 Busa karon, sumpa-ka sa akon
diri, tungud sa Dios, nga indi mo ako
paglimbongan, bisan ang akon mga
anak, bisan ang akon mga apo ; kondi
nga, sono sa kaayo nga ginhimo ko
sa imo, pagahimoon mo sa akon,
kag sa duta sa diin magapanlugayaw
ka."

24 Kag nagsabat si Abraham :
" Ma-

gasumpa ako."

25 Kag ginsabdong ni Abraham si

Abimelek iDangud sang isa ka bobon sa

tubig, nga ginkuha sa iya sang mga
alagad ni Abimelek.

26 Kag si Abimelek nagsabat :
" Am-

but kon sin-o ang naghimo sini, bisan
ikaw man nagpahibalo sa akon sini,

bisan ako nakabati sini tubtub ka-

ron."

27 Kag nagkuha si Abraham sing

mga obeha kag mga baka, kag ginhatag
niya kay Abimelek, kag nakigkatipan
sila nga duha.

28 Kag nagbutang si Abraham sing

pi to ka mga tinday nga obeha sing

pahain.

29 Kag nagsiling si Abimelek kay
Abraham : "

i Ano bala ang ginakaho-

logan sining pito ka tinday nga obeha,
nga ginpain mo ?

"

30 Kagsia nagsabat :
" Ining pito ka

tinday nga obeha pagabatonon mo sa
akon kamut, agud nga magmanginsa
pagkamatuud sa akon, nga ako nagkut-
kut sini nga bobon."

31 Tungud sini ginhingalanan niya
yadto nga duug nga Beer-seba,* kay
didto nagsulumpa sila nga duha.

32 Sa sini nakigkatipan sila sa Be-
er-seba ; kag nagtindug si Abimelek kag
si Pikol, pangolo sang ij'-a kasoldadosan

;

kag nagpalauli sila sa duta sang mga
Pilistinhon.

33 Kag nagtanum si Abraham sing
mga s?mbag sa Be-erseba, kag gintawag
niya didto ang ngalan ni lehoba nga
Dios nga v/alay katubtuban.

34 Kag nagpanlugayaw si Abraham
sa duta sang mga Pilistinhon sing ma-
lawig nga mga adlaw.

Ang paghalad kay Isaak.

KAG Nahanabu, sa tapus sini

nga mga butang, nga ang Dios
nagsulay kay Abraham, kag nagsiling sa

iya :
**

i
Abraham !

" Kag sia nagsabat

:

" Yari ako."
2 Kag nagsiling sia :

" Kuhaa karon
ang imo anak, ang imong bugtong, nga
si Isaak, nga imo ginahigugma, kag
pakadto-ka sa duta sa Moria, kag ihalad-

mo sia sa halad nga sinunug didto sa

ibabaw sang- isa sang mga bukid, nga
akon igasiling sa imo."

3 Kag si Abraham nagbangon sing

aga pa gid, kag naghimos sia sang iya

asno, kag nagdala sia kaupud niya duha
sang iya mga sologoon, kag si Isaak nga
iya anak, kag nagbis-ak sia sang gatong
nga sa halad nga sinunug, kag nagtindug
sia, kag nagpakadto sa duug, nga ginsi-

ling sa iya sang Dios.

4 Sa ikatlo ka adlaw binayaw ni

Abraham ang iya mga mata, kag nakita

niya ang duug sa malayo.

5 Niyan si Abraham nagsiling sa iya

mga sologoon :
" Kululat-kamo diri

kaupud sang asno ; kag ako kag ang
bata makadto kami tubtub didto, kag
magasimba kami, kag magabalik kam.i

sa inj'^o."

6 Kag si Abraham nagkuha sang

Beer-seba, bobon sang panumpa.
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gatung sang halad nga sinunog, kag
binutang niya sa abaga sang iya anak

;

kag sia nagkuha sang kalayo kag sang
sundang ; kag naglakat sila nga duha
sing tingub.

7 Niyan si Isaak naghambal kay Abra-
ham nga iya amay, kag nagsiling sia

:

"Amay ko." Kag si Abraham nagsa-
bat :

" Yari ako, anak ko." Kag si

Isaak nagsihng :
" Yari karon ang ka-

layo kag ang gatong, apang l diin bala
ang kordero nga inughalad nga sinu-

nog ?
"

8 Kag nagsabat si Abraham :
" Ang

Dios magaaman sang kordero nga inug-
halad nga sinunog, anak ko." Kag
nagapadayon sila sa paglakat sing
tingub.

9 Kag sang imabut sila sa duug, nga
ginsiling sa iya sang Dios, si Abraham
nagpatindug didto sing halaran, kag
ginapus niya si Isaak, nga i3^a anak,
kag binutang sia niya sa halaran sa
ibabaw sang gatong.

10 Kag inuntay ni Abraham ang iya
nga kamut, kag kinuha ni3'"a ang sundang
nga sa pagpugut sa iya anak.

11 Niyan ang manugtunda ni lehoba
nagsingit sa iya kutub sa mga langit, nga
nagasiling:. "

j Abraham, Abraham!"
Kag sia nagsabat : " Yari ako."

12 Kag nagsiling sia :
" Indi mo pag-

bayawon ang imo kamut batok sa bata,
bisan maghimo ka sa iya sing ano man

;

kag karon nakilala ko, ngai kaw nahad-
luk sa Dios, kay nga wala mo pag-
idumili ang imo anak, ang imo anak
nga bugtong."

13 Niyan binayaw ni Abraham ang
iya mga mata kag tuniulok ; kag yari ka-
ron ang isa ka kordero sa iya likod, nga
napukot sa mga sungay sa kasapinitan.
Kag nagkadto si Abraham kag kinuha
niya ang kordero, kag hinalad sia niya
sa halad nga sinunog sa bayio sang iya
anak.

lA Kag giniiingalanan ni Abraham,
yadto nga duug nga lehoba-Yireh.*
Ngani ginasiling tubtub karon :

" Sa
bukid ni lehoba pagaiaman."

15 Kag ang manugtunda ni leoba
nagtawag kay Abraham sa makaduha
kutub sa langit,

16 Kag nagsiling sia :
" Tungud sa

akon gid nagsumpa ako, siling ni lehoba,

TcJwha-Yireh, pagaiaman ni lehoba.

tungud kay ginhimo mo ini, kag wala
mo igdumili sa akon ang imo anak, ang
imo bugtong,

17 Nga sang nagapakamaayo, paga-
pakamaayohon ko ikaw, kag sang naga-
padamu, pagapadamuon ko ang imo
kaliwatan subung sang kabitoonan sang
langit, kag subung sang balas nga j'-ara

sa baybayon sang dagat ; kag ang imo
kaliwatan magatagiya sang mga ga-
wang sang iya mga kaaway.

18 Sa imo kaliwatan pagapakama-
ayoon ang tanannga mgakatawohan sa
duta, tungud kay nagtuman ka sang
akon tingug.

19 Kag nagbalik si Abraham sa iya
mga alagad, kag nagtilindug sila kag
naglalakat sing tingub pa Be-erseba

;

kag si Abraham nagpuyo sa Be-erseba.
20 Kag nahanabu sa tapus sining mga

butang, nga ginbalitaan si Abraham, nga
nagasiling :

" Yari karon, nga si Milka
man nag-anak sing mga anak kay Nakor,
nga imo utud

:

21 Kay Us, nga iya panganay, kag
kay Bus, nga iya utud, kag kay Kemuel,
nga amay ni Aram,

22 Kag kay Kesed, kay Haso, kay
Pildas, kay Yidlap kag kay Betuel.

23 Kag si Betuel nagpanganak kay
Rebeka. Ining walo gin-anak ni Milka
kay Nakor, nga utud ni Abraham.

24 Kag ang iya babae, nga ginhingalan
nga si E-euma, nag-anak man kay Teba,
kay Gaham, kay Taas kag kay Maaka.

Ang pagkamatay ni Sara kag ang iya lulubngan.

20 KAG ang kabuhi ni Sara nangin-^ isa ka gatus duha ka pulo kag
pito ka tuig ; nanginamo ini ang mga
tuig sang kabuhi ni Sara.

2 Kag namatay si Sara sa Kiriat-
Arba, nga among Kebron, sa duta sa
Kanaan ; kag nag-abut si Abraham sa
paglalaw kay Sara, kag sa paghibi sa
iya.

3 Kag'si Abraham nagtindug sa atu-
bangan sang iya patay, kag naghambal
sa mga anak ni Het, nga nagasiling :

4 " Dumuluong kag manugpanluga-
yaw ako sa tunga ninj^o ; hatagi-ninyo
ako sing panublion nga lulubngan upud
sa inyo, kag pagailubung ko ang akon
patay sa atubangannakon."

5 Kag ang mga anak ni Het nagsala-
bat kay Abraham, kag nagsililing sa iya

:
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6 " Pamatii kami, ginoo namon : Ikaw
among isa ka duiiganon sang Dios sa
tunga namon ; sa labing maayo sang
amon mga lulubngan nga mapilian
mo, ilubung-mo ang imo patay. Walay
bisan sin-o sa amon nga magapugung
sa imo sang iya lulubngan, agud nga
pagilubung mo ang imo patay."

7 Kag si Abraham nagtindug, kag
nagyaub sa atubangan sang banwa sad-
tong duta. sa atubangan sang mga anak
ni Het.

8 Kag naghambal sia sa ila, nga na-
gasiling :

" Kon may kabubut-on kamo,
nga ako maglubung sang akon patay sa
atubangan nakon, pamatii-ninyo ako
kag patigayona-ninyo tungud sa akon
sa kay Epron, anak ni Sohar,

9 Agud nga ighatag niya sa akon ang
lungib sa Makpela, nga nahanungud sa
iya didto sa ukbong sang iya panublioii

:

nga sa iya matarung nga bili pagaihatag
uiya. sia sa akon, nga sa kaugalingon
nga lulubngan sa tunga ninyo."

JO Ini si Epron nagalingkod sa tunga
sang mga anak ni Het ; kag nagsabat si

Epron nga Hetinhon kay Abraham, sa
mga idulungug sang mga anak ni Het,
sa tanan nga mga nagasululud sa ga-
wang sang ila banwa, nga nagasi-
ling

:

11 " Indi, ginoo ko, pamatii ako:
Ginahatag ko sa imo ang panublion,
kag ginahatag ko man sa imo ang lungib
nga yara sa iya. Sa atubangan sang
mga anak sang akon banwa ginahatag
ko sia sa imo : ilubung ang imo patay."

12 Kag si Abraham nagyaub sa atu-
bangan sang banwa sang duta.

13 Kag naghambal sia kay Epron sa
mga idulungug sang banwa sang duta,
nga nagasiling: "Lamang, kon luyag
mo magpamati sa akon : nagahatag ako
sang kabilihanan sang latagon ; batona
ini sa akon, kag pagailubung ko sa iya
ang akon patay."

14 Kag nagsabat si Epron kay Abra-
ham, nga nagasiling sa iya :

15 "Ginoo ko, dunga ako: Ang
isa ka duta nga apat ka gatus ka
siklo nga pilak, i ano bala ini sa akon
kag sa imo ? Busa, ilubung ang imo
patay."

16 Niyan si Abraham nagpamati kay
Epron ; kag gintimbang ni Abraham
kay Epron ang pilak,_ nga nagapamati
sini ang mga anak ni Het : ang apat ka

gatus_ ka siklo nga pilak, nga nagalakat
sa mga manugbaligya.

17 Kag ang latagon ni Epron, nga
yara sa Makpela sa atubangan sang Man-
re, ang latagon kag ang lungib nga
yara sa iya, kag ang tanan nga kaka-
hoyan nga yara sa latagon kag sa
tanan niya nga dulunan sa palibot,

18 Naiya na ni Abraham, sa mga ma-
ta sang mga anak ni Het, kag sa tanan
nga mga nagsululud sa gawang sang
banwa.

19 Kag sa tapus sini ginlubung ni

Abraham si Sara, nga iya asawa, sa
lungib sang latagon sa Makpela sa
atubangan sang Mamre, nga among Heb-
ron, sa duta sa Kanaan.

20 Kag ang latagon kag ang lungib,
nga yara sa iya, naiya ni Abraham
nga kaugalingon nga lulubngan, nga iya
anay sia sang mga anak ni Het.

Si Rebeka pinangayo n^a asawa Dj(a sa kay Isaak-

KAG si Abraham tigulang na,

kag sobol na kaayo sa katigula-
ngon ; kag si lehoba nagpakamaayo
kay Abraham sa tanan.

2 Kag nagsiling si Abraham sa isa

niya ka soiogoon, ang tigulang sa ij^a

balay, nga amo ang nagagahum sang
tanan nga iya :

" Ibutang karon ang
imo kamut sa idalum sang akon bali-

kawang,
3 Kag pagapasumpaon ko ikaw,

tungud ka}^ lehoba nga Dios sang kala-

ngitan kag Dios sang duta, nga indi ka
makakuha sing babae nga sa akon anak
sa mga anak nga babae sang mga
Kanaanhon, nga sa tunga nila naga-
puyo ako

;

4 Kondi nga magakadto ka sa akon
duta kag sa akon kahimataan, kag
magakuha ka sing babae nga sa akon
anak nga si Isaak."

5 Kag ang soiogoon nagsabat sa iya

:

"Ayhanang babae indi maluyag mag-
upud sa akon sa sini nga duta ; busa

I pagaiballk ko bala ang imo anak sa

duta sa diin naghalin ka ?
"

6 Kag si Abraham nagsiling sa iya

:

"Andam-ka, nga indi mo igbalik ang
akon anak didto.

7 Si lehoba nga Dios sang kalangitan,

nga nagkuha sa akon sa balay sang
akon amay kag sa duta sang akon
kahimataan, kag naghambal sa akon,
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kag nagsumpa sa akon, nga nagasiling :

Sa imo kaliwatan pagaihatag ko ini nga
duta ; sia magapadala sang iya manug-
tunda sa atubangan nimo, kag ikaw
magakuha didto sing babae nga sa akon
anak.

8 Kag kon ang babae indi maiuyag
magupud sa imo, manginluwas ka sa

sining akon panumpa ; lamang nga indi

mo igbalik didto ang akon anak."

9 Niyan ang sologoon nagbutang
sang iya kamut sa idalum sang balika-

wang ni Abraham, nga iya ginoo, kag
nagsumpa sa iya nahanungud sining

buluhaton.
10 Kag ang sologoon nagkuha sing

napulo ka kamelyo sa mga kamelyo
sang iya ginoo, kag naglakat sia, kay
yara sa iya pagbulut-an ang tanan nga
mga pagkabutang sang iya ginoo. Kag
nagtindug sia kag naglakat pa Aram-
Naharaim, sa banwa ni Nakor.

11 Kag ginpaluhud niya ang mga
kamelyo sa gowa sang banwa sa luyo
sang isa ka bobon sa tubig, sa horas
sang kahaponon, sa -horas nga naga-
giilowa ang mga kadalagahan sa pag-
panag-ub.

12 Kag nagsiling sia: " lehoba, nga
Dios sang akon ginoo nga si Abraham,
ginaampo ko sa imo, himoa, nga may
makita ako karon, kag himoa ang pag-
hikalooy sa akon ginoo nga si Abra-
ham.

13 Yari karon, ako sa luyo sang tubu-
ran sa tubig, sang ang mga anak nga
babae sang mga lalaki sining banwa
nagagulowa sa pagpanag-ub

;

14 Kabay pa nga mahanabu nga ang
dalaga, nga sa iya magsiling ako : Ipa-
panaug ang imo banga, ginaampo ko sa
imo, agud nga ako maginum, kag sia

magsabat : Inum-ka, kag pagapaimnon
ko aijg imo mga kamelyo, nga ini sia

magmangintinapat nga sa imo alagad
nga si Isaak, kag sasini makilala ko, nga
naghimo ka sing pagkalooy sa akon
ginoo."

15 Kag nahanabu nga, sang waia pa
nakatapus sia sa paghambal, yari karon,
si Rebeka, nga natawo kay Betuel, anak
ni Milka, asawa ni Nakor, litud ni Abra-
ham, nga naggowa sia, nga nagapas-an
sang iya banga.

16 Kag ang dalaga magayon gid sia

sa bayhon, ulay nga wala sia makakila-
Ja sing lalaki, nga nagdulhog sia sa tu-

buran, kag ginpuno niya ang iya banga,

kag nagataklad sia.

17 Niyan ang sologoon nagdalagan
nayon sa iya kag nagsiling :

" Gina-
ampo ko sa imo, nga paimnon mo ako
sing diyot nga tubig sa imo banga."

18 Kag sia nagsabat :
" Inum-ka,

ginoo ko." Kag nagdalidali sia sa pag-
papanaiig sa ibabaw sang iya kamut
sang iya banga, kag ginpainum niya sia.

19 Kag sang nakatapus sia sa paginum
sa iya, nagsiling sia :

" Sa imo man
nga mga kamelyo, magapanag-ub ako,

tubtub nga makatapus sila sa pagi-

num."
20 Kag nagdalidali sia, kag ginula

niya ang iya banga sa palaimnan, kag
nagbalik sia liwan sa bobon sa pagpa-
nag-ub, kag nagpanag-ub sia nga sa ta-

nan niya nga mga kamelyo.
21 Kag ang tawo nagkatingala sa iya,

nga nagahipus, sa pagsayud kon si leho-

ba naghirnaayo kon wala sang iya pan-
lakatan.

22 Kag nahanabu nga, sang pagkata-
pus sa paginum sang mga kamelyo,
nagkuha ang tawo sing isa ka singsing

nga bulawan, nga nagatimbang sing

tunga sa siklo, kag duha ka pulsera nga
sa iya mga kamut, nga nagatilimbang
sing napulo ka siklo sa bulawan.

23 Kag nagsiling sia :
"

I Kay sin-o

ikaw bala anak nga babae ? Ginaampo
ko sa imo, nga igsiling mo sa akon.

i May duug bala sa balay sa imo amay,
nga diin makahigda kami ?

"

24 Kag sia nagsabat :
" Anak ako

nga babae ni Betuel, anak ni Milka,
nga gin-anak sia niya kay Nakor."

25 Kag nagdugang sia: ."Sa amon
balay may dagami man kag madarnu
nga kumpay, kag duug nga sa paghig-
da."

26 Niyan ang tawo nagyaub, kag
nagsimba kay lehoba,

27 Kag nagsiling sia :
" Pagapaka-

maayoon kunta si lehoba, nga Dios
sang akon ginoo nga si Abraham, nga
wala niya igpalayo ang iya kalooy kag
ang iya kamatooran sa akon ginoo, nga
ginmandoan ako ni lehoba sa dalan
pa balay sang mga utud sang akon
ginoo."

28 Kag ang dalaga nagdalagan, kag
nagpahibalo sa balay sang iya iloy, sono
sining mga polong.

29 Kag si Rebeka may isa ka utud,
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nga ginangalanan nga si Laban ; kag
si Laban nagdalagan sa gowa sa tawo,

sa tuburan.

30 Kag nahanabu, sang pagkakita
niya sang singsing kag sang mga pulsera

sa mga kamut sang iya utud nga babae,

kag sang pagkabati niya sang niga po-
long ni Rebcka, nga iya utud, nga nag-
siling :

" Amo ini ang ginhambal sad-

tong tawo," nga sia nagkadto sa tawo.
Kag )'ari karon, nga yara sia sa luyo

sang mga kamelyo sa tuburan.

31 Kag nagsiling sia sa iya: " Kari-
ka, pinakamaayo ni lehoba. i Kay ngaa
bala nga yara ka sa gowa ? Gintinloan
ang balay kag ang duug nga sa mga
kamelyo."

32 Niyan ang tawo nagupud sa iya sa

balay, kag ginhubai an ni Laban ang mga
kamelyo, kag ginhatagan niya sila sing

dagami kag Icumpay, kag tubig nga
inughunaw sang mga tiil niya kag sang
mga tiil sang mga tawo nga nagauliipud

sa iya.

33 Kag ginbutangan sia nila sing

kalan-on sa atubangan ; apang sia nag-
siling :

" Indi ako magkaon tubtub nga
masiling ko ang akon katuyoan." Kag
sia nagsiling sa iya :

" Ihambal."

34 Niyan nagsiling sia :
" Sologoon

ako ni Abraham.
35 Kag si lehoba nagpakam.aayo sing

tuman sa akon ginoo, nga nangindaku
sia; kag ginhatagan sia niya sing mga
obeha kag mga baka, piiak kag bula-

wan, mga alagad nga lalaki kag mga
babae, mga kamelyo kag mga asno.

36 Kag si Sara, nga asawa sang akon
ginoo, nag-anak sa iya katigulangon
sing isa ka anak nga lalaki sa akon
ginoo, nga'sa iya ginhatag niya ang
tanan nga iya.

37 Kag ginpasumpa ako sang akon
ginoo, nga nagasiling : Indi ka magkuha
sing babae nga sa akon anak sa mga
anak sang mga Kanaanhon, nga sa ila

duta nagapuyo ako
;

38 Kondi nga magkadto ka sa balay
sang akon amay kag sa akon kahimata-
an, kag magakuha ka sing babae nga sa

akon anak.

39 Kag ako nagsiling : Ayhan ang
babae indi maluyag magiipud sa akon.

40 Niyan sia nagsabat sa akon : Si

lehoba, nga sa iya atubangan naglakat
ako, magapadala sang iya manugtunda
upud sa imo, kag magahimaayo sang

imo dalanon, kag magakuha ka sing
babae nga sa akon anak sa akon
kaliwatan kag sa balay sang akon
amay.

41 Niyan manginluwas ka sa akon pa-
numpa, kon makaabut ka sa akon ka-
liwatan ; kag kon indi nila pagihatag sia

sa imo, manginluwas ka sa akon panum-
pa.

42 Busa, nag-abut ako karon sa tu-

buran, kag nagsiling ako : lehoba, Dios
sang akon ginoo nga si Abraham, kon
imo himaayohon karon ang akon dala-

non, nga sa iya nagalakat ako,

43 Yari karon, ari ako sa luyo sang tu-

buran sa tubig : m.ahanabu kunta nga
ang dalaga nga maggowa sa pagpanag-
ub, nga sa i)^! magsiling ako : Paimna
ako, ginaampo ko sa imo, sing diyotay
nga tubig sa imo banga,

44 Kag sia magsiling sa akon : Inum-
ka, kag sa imo manmga kamelyo maga-
panagub ako, ina sia manginang ba-

bae nga tinapat ni lehoba nga sa anak
sang akon ginoo.

45 Kag sa wala pa ako makatapus sa

paghambal sa akon tagiposoon, yari

karon, si Rebeka naggowa, nga naga-
pas-an sang iya banga, kag nagdulhog sia

sa tuburan kag nagsag-ub. Kag ginsi-

lingan ko sia : Ginaampo ko sa imo, nga
paimnon mo ako.

46 Niyan sa kadali gid ginpapanaug
niya ang iya banga sa ibabaw niya, kag
nagsiling sia : Inum-ka, kag ang imo
man n^,a mga kamelyo pagapaimnon ko.

Kag naginum ako, kag ginpainum man
niya ang akon mga kam^elyo.

47 Niyan ginpamangkot ko sia, kag
nagsiling ako : I Kay sin-o ka bala anak
nga babae ? Kag sia nagsabat : Anak
nga babae ni Betuel, anak ni Nakor, nga
ginpanganak sa iya ni Milka. Niyan
ginbutangan ko sia sing isa ka singsmg
sa ilong, kag mga pusleras sa iya mga
kamut.

48 Kag nagyaub ako, kag ginsimba
ko si lehoba, kag gipakamaayo ko si

lehoba nga Dios sang akon ginoo nga si

Abraham, nga ginmandoan niya ako sa

dalan sang kamatooran nga sa pagkuha
sang anak nga babae sang utud sang
akon ginoo nga sa iya anak.

49 Busu karon, kon maluyag kamo
maggamit sing paghikalooy kag kamato-
oran sa akon ginoo, igpahayag-ninyo ini

sa akon ; kag kon indi, ipahayag-ninyo
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ini sa akon, kag magapatabayag ako sa

too, kon sa wala.

50 Niyan si Laban kag si Betuel nag-
salabat kag nagsilliing :

" Kay lehoba
nagagikan ini ; indi kami makasarang
paghambal sa imo sing malain, bisan
maayo.

51 Yari karon si Rebeka sa atuba-
ngan mo ; kuhaa sia kag luraakat-ka,

kag magmanginasawa sia sang anak
sang imo ginoo, subung sang ginsiling

ni lehoba."

52 Kag nahanabu nga, sang nabatian
sang sologoon ni Abraham ang ila mga
polong, nagyaub sia kay lehoba.

53 Kag nagkuha ang sologoon sing
mga huyas nga pllak, kag mga huyas nga
bulawan, kag mga panapton, kag gin-

hatag niya sila kay Rebeka : ginhatagan
man niya sing mga malahalon nga bu-
tang ang i5i'a utad kag ang iya iloy.

54 Kag nagkalaon kag nagilinum sia

kag ang mga lalaki nga nagaulupud sa

iya, kag naghiligda didto sila. Kag
sang nagbangon sia sang aga, nagsi-
ling sia :

" Papaulia ako ninyo sa akon
ginoo."

55 Niyan nagsabat ang iya iitud kag
ang iya iloy :

" Maghulat ang dalaga
upud sa amon sing pila ka adlaw, sing
napiilo lang ka adlaw, kag ugaling ma-
galakat sia."

56 Kag sia nagsiiing sa ila :
" Ayaw

ninyo ako pagpadugaya, siling kay gin-
himaayo ni lehoba ang akon dalanon

;

palakta-ninyo ako gllayon, agud nga
magkadto ako sa akon ginoo."

57 Niyan sila nagsalabat :
" Tawgon

namon ang dalaga kag pamangkoton
namon sia."

58 Kag gintawag nila si Rebeka, kag
ginsiiingan nila sia :

"
i Magaupud ka

bala sa sini nga lalaki ? " Kag sia nag-
sabat : " Hoo, magaupud ako."

59 Niyan ginpalakat nila si Rebeka
nga ila litud, kag ang iya sisiwa kag ang
sologoon ni Abraham, kag ang iya mga
tinawo.
60 Kag ginpakamaayo nila si Rebeka

kag ginsiiingan nila sia :
" Utud ikaw

namon, magmanginlinibolibo sa mga li-

nibo ikaw, kag ang imo kaliv/atan mag-
tagiya sang gawang sang mga nagadu-
lumut sa iya."

61 Niyan nagtindug si Rebeka kag
ang iya mga kadalagahan, kag nagsala-
kay sila sa ibabaw sang mga kamelyo,

kag nagsulunud sila sa tawo ; kag ang
sologoon nagkuha kay Rebeka, kag nag-
lakat sia.

62 Kag si Isaak nagbalik gikan sa
bobon sang " Nagakabuhi nga nagatu-
lok sa akon," kay sia nagapuj-^o sa duta
sang Bagatnan.

63 Kag naggowa si Isaak sa pagpa-
ngamuyo sa latagon sa oras sang kaha-
ponon, kag sang binayaw niya ang iya
mga mata, tumulok sia, kag yari ka-
ron, ang mga kamelyo nga nagapala-
kari.

64 Si Rebaka man nagbayaw sang iya
mga mata, kag nakita niya si Isaak, kag
nagdalus-us sia sa kamelyo.

65 Kag nagpamangkot sia sa sologo-
on :

"
I Sin-o bala inang lalaki nga na-

gapakari sa latagon nayon sa aton ?

"

Kag ang sologoon nagsabat :
" Ini amo

ang akon ginoo." Niyan nagkuha sia

sang takdong kag nanabon sia.

66 Niyan ang sologoon nagsugid kay
Isaak sang tanan nga ginhimo niya.

67 Kag pinasulud ni Isaak sia sa la-

yanglayang sang iya iloy nga si Sara

;

kag ginpangasawa niya si Rebeka, kag
nanginasawa niya sia ; kag ginhigugma
niya sia; kag si Isaak ginlipay tungud
sa iya iloy.

Pagkamatay ni Abraham.

QC KAG si Abraham nagpangasawa
^y^ liwan, nga ang ngalan sang iya

asawa amo si Ketura
;

2 Nga nag-anak sa iya kay Simram,
kay loksan, kay Medan, kay Madian,
kay Isbak kag kay Sua.

3 Kag si loksan nagpanganak kay
Seba kag kay Dedan ; kag ang mga
anak ni Dedan nanginsi Asurim, si

Tetusim kag si Leumim.
4 Kag ang mga anak ni Madian : Si

Epa, si Eper, si Enok, si Abida kag si

Eldaha. Ining tanan nangin mga anak
ni Ketura.

5 Kag ginhatag ni Abraham kay Isaak
ang tanan nga iya.

6 Kag sa mga anak sang iya mga ba-
bae naghatag si Abraham sing mga
hatag ; kag sang nagakabuhi pa sia, gin-

padaia niya sila sa malayo kay Isaak,

nga iya anak, nayon sa Sidlangan, sa duta
sang Sidlangan.

7 Kag ang mga adlaw sang kabuhi
nga ginkabuhi ni Abraham, nanginamo
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ini : isa ka gatus kapitoan kag lima ka
tuig.

8 Kag nagtinga sia ; kag namatay si

Abraham sa maayo nga katigulangon,
tigulang kag busug sang pagkabuhi, kag
ginsimpon sia sa iya banwa.

9 Kag ginlubung sia ni Isaak kag ni

Ismael, nga iya mga anak, sa lungib sa

Makpela, sa lalagon ni Epron, .anak
ni Soliar nga Hetinhon, nga vara sa
atubang sang Mamre

:

10 Latagon nga ginbakal ni Abra-
ham sa mga anak ni Het : didto ginlu-
bung si Abraham kag si Sara nga iya
asawa.

11 Kag nahanabu nga, sang patay na
si Abraham, ginpakamaayo sang Dios
si Isaak, nga iya anak ; kag si Isaak nag-
puyo sa luyo sang bobon sang " Naga-
kabuhi nga nagatulok sa akon."

Mga kaliwatan ni Isniael.

12 Kag ini sila amo ang mga kaliwatan
ni Ismael, anak ni Abraham, nga gin-

anak sa iya ni Agar, nga Egiptohanon,
alagad ni Sara.

13 Busa ini sila amo ang mga ngalan
sang mga anak ni Ismael, tungud sa ila

mga ngalan, sono sa ila mga kaliwatan

:

ang panganay ni Ismael : si Nabayot

;

ugaling si Kedar, si Adbeel kag si Mib-
sam

;

14 Si Misma, si Duma kag si Masa
;

15 Si liadar, si Tenia, si letur, si Na-
pis kag si Kedma.

16 Ini sila amo ang mga anak ni

Ismael, kag ini sila amo ang ila mga
ngalan, sono sang ila mga minoro kag
sang ila mga dulugan : napulo kag duha
ka dunganon, sono sang ila mga banwa,

17 Kag yari karon ang mga tuig sang
kabuhi ni Ismael : nanginisa ka gatus
katloan kag pito ka tuig ; kag nagtinga
si Ismael kag namatay. Kag ginsim-
pon sia sa iya banwa.

18 Kag nagpuluyo sila kutub sa Kabi-
la tubtub sa Sur, nga yara sa atubangan
sang Egipto, nga nagapakadto sa A^sur,

kag nagpu3^6 sia sa atubangan sang ta-

nan niya nga mga litud.

Si Esau kas si lakob.

19 Kag ini sila amo ang kaliwatan ni

Isaak, anak ni Abraham. Si Abraham
nagpanganak kay Isaak.

20 Kag si Isaak nagaedad sing kap-

atan ka tuig, sang pagpangasawa niya
kay Rebeka, anak nga babae ni Betuel
nga Araminhon, sa Padan-Aram, litud

nga babae ni Laban nga Araminhon.
21 Kag nagpangamuyo si Isaak kay

lehoba tungud sang iya asawa, nga baw-
as sia ; kag nagpahanugut sini si lehoba,
kag nagpanamkon si Rebeka nga iya
asawa.
22 Kag ang m.ga anak nag-alaway sa

sulud niya ; kag nagsiling sia :
" Kon

amo ini l kay ngaa pa bala nga nagaka-
buhi ako ? " Kag nagkadto sia sa pag-
pakiana kay lehoba.

23 Kag nagsabat sa iya si lehoba :

" May duha ka katawohan sa imo
tiyan,

Kag pagabahinon ang duha ka
banawa kutub sa imo mga ka-
sudlan

:

Kag ang isa ka banwa manginlabi
ka bakud sang sa isa ka banwa,

Kag ang maguiang magaalagad sa
manghud."

24 Kag sang pagkatuman sang ila mga
adlaw nga sa pag-anak, yari karon ang
duha ka kapid sa iya tian.

25 Kag naggowa ang nahauna nga
budhav/, kag bulbulan sia sing bug-os
subung sang panapton nga bulbulon ; kag
ginhingalanan nila sia nga si Esau.*
26 Kag sang olehe naggowa ang iya

utud, nga nagakapiot ang iya kamut sa

tikod ni Esau : kag ginhingalanan sia nga
si lakob. Kag si Isaak nagaedad sing

kan-uman ka tuig sang pagkatawo nila.

27 Kag natuliibo ang mga kabataan

;

kag si Esau nanginsampaton sa panga-
yam, tawo sa latagon ; apang si lakob
among isa ka tawo nga bunayag, nga na-
gapuyo sa mga layanglayang.
28 Kag ginhigugma ni Isaak si Esau,

kay nagakaon sia sang iya pinangaya-
man ; apang si Rebeka nagahigugma
kay lakob.

29 Kag sang si lakob nagaluto sang
isa ka pagkaon, nagbalik si Esau gikan
sa latagon ; kag ginabudlayau sia.

30 Kag nagsihng sia kay lakob :
" Gi-

naampo ko sa imo, nga pakaonon mo
ako sang mapula, sinang mapula, kay
ginabudlay gid ako." Tungud sini gina-

hingalanan sia nga si Edom.f

* Esan, bulbulon ; lakob, ang nagaka-
put sang tikod.

t Edom, mapula.
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31 Kag si lakob nagsabat :
" Ibaligya

sa akon ang imo pagkapanganay sa

sining adiaw."

32 Niyan nagsiling si Esau :
" Yari

karon, nga ako mamatay na ; busa, i ano
pa ang kinahanglan ko bala sang pagka-
panganay ?

"

33 Kag nagsiling si lakob :
" Isumpa

ini sa akon sa sining adlaw." Kag sia

nagsumpa sa iya, kag ginbaligya niya
kay lakob ang iya pagkapanganay.

34 Niyan ginhatagan ni lakob si Esau
sing tinapay kag sang linuto sang mga
patani ; kag sia nagkaon, kag naginum,
kag nagtindug kag naglakat sia. Sa sini

gintanaay ni Esau ang pagkapanganay.

Si isaak sa Gerar ; na£;apakigkatipan sia kay
Abimelek.—Pagkasal kay Esau,

Q^ KAG may gutum sa duta, walay^^ labut sang nahauna nga gutum
nga nag-abut sa mga kaadlawan ni

Abraham : kag nagkadto si Isaak kay
Abimelek, nga hari sang mga Pilistin-

hon, sa Gerar.
2 Kag nagpahayag sa iya si lehoba

kag nagsiling sa iya :
" Ayaw ka pag-

dulhog sa Egipto ; magpuyo-ka sa duta
nga pagaisiling ko sa imo.

3 Panlugayaw-ka sa sini nga duta,
|

kag magaupud ako sa imo, kag pagapa-
i

kamaayoon ko ikaw ; kay sa imo kag sa
imo kaliwatan pagaihatag ko ining ta-

nan nga mga duta, kag pagapamatud-an
ko ang panumpa nga ginsumpa ko kay
Abraham nga imo amay.

4 Kag pagapadamuon ko ang imo
kaliwatan subung sang kabitoonan sang
langit, kag pagaihatag ko sa imo kali-

watan ining tanan nga mga duta, kag
ang tanan nga mga katawohan sa duta
pagapakamaayoon sa imo kaliwatan,

5 Tungud kay ginpamatian ni Abra-
ham ang akon tingug, kag ginbantayan
niya ang akon tinulin, ang akon mga
so'go, ang akon mga palatukuran kag
ang akon mga kasogoan."

6 Busa, nagpuyo si Isaak sa Gerar.
7 Kag ang m.ga tawo sa sadto nga

duug nagpalamangkot sa iya nahanu-
ngud sa iya asawa ; kag sia nagsabat

:

" Utud ko sia." Kay ginhadlukan sia sa
pagsilmg :

" Akon sia asawa;'' nga ay-
han," 7'agsUing sia, " ang mga tawo sang
duug magapatay sa akon bangud kay
Rebeka, kav sia m.agayon sa bayhon." 1

8 Kag nahanabu, sang lumigad na
ang malawig nga mga adlaw, nga
didto sia, nga si Abimelek, nga hari sang
mga Pilistinhon, sang nagalantaw sia sa
isa ka talamboan, nakita niya si Isaak,
nga nagakadlaw upud ni Rebeka nga
iya asawa.

9 Kag gintawag ni Abimelek si Isaak,
kag nagsiling :

" Yari karon sia, sa pag-
kamatuud; imo sia nga asawa. Busa,

I paano bala nga nagsiling ka : Utud ko
sia ?

" Kag si Isaak nagsabat sa iya :

" Kay nagsiling ako : Ayhan mamatay
ako bangud sa iya."

10 Kag si Abimelek nagsiling :
"

i Kay
ngaa bala ginhimoan mo kami sini ?

Diyotay lamang makatolog kunta ang
isa sa banwa upud sa imo asawa, kag
gindald mo diri sa ibabaw namon ang
sala."

11 Niyan si Abimelek nagsogo sa
bug-OS nga banwa, nga nagasiling

:

" Ang magtandug sa sini nga tawo, kon
sa iya asawa, sa pagkamatuud, mama-
tay sia."

12 Kag nagsab-rg si Isaak sa sadto
nga duta, kag nagpitubas sa sini nga
tuig sing isa ka gatus sa isa ; kag ginpa-
kamaayo sia ni lehoba.

13 Kag ang lalaki nagdaku kag nag-
padaj^on sa pagdaku tubtub nga nahimo
nga gamhanan gid.

14 Kag nagtagiya sia sing mga obeha,
kag nagtagiya sia sing nga kabakahan,
kag daku nga panimalay. Kag nagkala-
hisa sa iya ang mga Pilistinhon.

15 Kag ang tanan nga mga bobon,
nga ginpangutkut sang mga umalagad
sang iya amay, ginpanampukan sila sang
mga Pilistinhon, nga ginpamuno nila

sila sing duta.

16 Niyan nagsiling si Abimelek kay
Isaak :

" Palayo-ka sa amon, kay ikaw
labi pa ka gamhanan sa amon."

17 Kag si Isaak naghalin didto, kag
pinahamtang niya ang iya dulugan sa
nalupyakan sang Gerar, kag nagpuyo
sia didto.

18 Kag ginkutkut liwat ni Isaak ang
mga bobon sang tubig, nga ginkutkut sa

mga kaadlawan ni Abraham nga iya

amay ; kay ang mga Pilistinhon nag-
tarapoksa ila sa tapus sang kamataon ni

Abraham. Kag ginhingalanan niya sila,

sono sang mga ngalan nga ginbutang sa
ila sang iya Amay.

19 Kag ang mga aiagad ni Isaak nag-
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kulutkut sa nalupyakan, kag nakita nila

didto ang isa ka bobon sang mga tubig

nga buhi.

20 Kag ang mga manugbantay sang
kahayupan sa Gerar nagpalakigsuay sa

mga manugbantay sang kahayupan ni

Isaak, nga nagasililing :
" Anion ang

mga tubig." Kag ginhingalanan ang
bobon nga Esek,* kay nagsilinuay sila

sa iya.

21 Kag nagkulutkut sila sing isa ka
bobon, kag nagbalangig man sila naha-
nungud sa iya ; kag ginhingalan sia niya

nga Sitna.t

22 Kag naghalin sia didto, kag nag-
kutkut sia sing isa pa ka bobcn, kag sila

wala magsilinuay nahanungud sa iya

;

kagginhingalanansianiya nga Rehobot,t
"kay," polong nila, "karon si lehoba
naghatag sing kalaparan kag magamu-
luad kita sa duta."

23 Kag nagtaklad sia gikan didto pa
Beer-seba.

24 Kag nagpahayag sa iya si lehoba
sadto nga gab-i, kag nagsiling :

" Ako
amo ang Dios ni Abraham, nga imo
amay ; dill ka mahadluk, ka^^ magaupud
ako sa imo kag pagahimaayohon ko
ikaw, kag pagapadamuon ko ang imo
kaliwatan tungud sa paghigugma kay
Abraham nga akon alagad.

25 Kag si Isaak nagpatindug didto

sing isa ka halaran, kag gintawag niya
ang ngalan ni lehoba, kag pinatindug
niya didto ang iya layangJayang ; kag
ang mga alagad ni Isaak nagkutkut
didto sing isa ka bobon.

26 Kag si Abimelek nag-abut sa iya

kutu.b sa Gerar, upu I si Ahusat, nga iya

abyan, kag si Pikol, pangolo sang iya

kasoldadosan

;

27 Kag nagsiling sa ila si Isaak

:

"
I Kay ngaa bala nagkalari kamo sa

akon, kay ginadumtan ninyo ako, kag
ginsobol ninyo ako sa tunga nin^^o ?

"

28 Kag sila nagsalabat :
" Nakita

namon nga si lehoba yara upud sa

imo ; kag nagsiling kami : May panum-
pa kunta karon sa tunga naton, sa anion
kag sa imo, kag magapakigkatipan kami
sa imo.

29 Panaad-ha nga indi mo kami pag-
himoan sing malain, siling nga kami

* Esek, pagkasuay.
t Sit7ia, bangig.

% Rehobot, kalaparan.

wala magtandug sa imo, kag lamang
ginhimoan ka namon sing maayo, kag
ginpalakat ka namon sa paghidaet. Ikaw
karon ginapakamaayo ni lehoba."

30 Niyan sia naghimo sing kasadyahan
sa ila, kag nagkalaon, kag nagilinuni
sila.

31 Kag nagbalangon sila sa kaagahon,
kag nagsulumpa ang isa sa isa ; kag si

Isaak nagpalanamilit sa ila, kag sila

nagtalaliwan sa iya sa paghidaet.

32 Kag sa sadtong adlaw nahanabu,
nga nag-alabut ang mga sologoon ni

Isaak. kag nagbalalita sa iya nahanungud
sang bobon, nga ginkutkutan nila, kag
nagsiling sa iya: "Ang tubig nakita
namon."

23 Kag ginhingalanan niya ini nga
Seba f bangud sini ang ngalan sadto
nga banv/a among Beer-seba tubtub
sining adlaw.

34 Kag sang si Esau nagaedad sing
kap-atan ka tuig, nagpangasawa sia ka^"^

ludit, anak nga babae ni Beeri nga
Hetinhon, kag kay Basemat, anak nga
babae ni Elon nga Hetinhon

;

35 Kag nanginkapaitan sila sa espiritu

ni Isaak kag ni Rebeka.

Si iakub ginpakamaayo sa baylo ni Esau.

2r7 KAG nahanabu nga, sang natigu-
• lang na si Isaak, kag ang iya mga

mata nagdululum, nga wala na sing
itululuk, gintawag niya si Esau, anak
niya nga magulang kag nagsiling sa

iya :
" Anak ko ; " kag sia nagsabat

:

"Yari ako."
2 Kag sia nagsiling: "Yari karon

tigulang na ako, wala ako makahibalo
sang adlaw sang akon kamatayon.

3 Busa, kuhaa karon ang imo mga
hinangiban, ang imo baslayan kag ang
imo pana, kag gowa-ka sa latagon, kag
pangayami ako.

4 Kag buhati ako sing isa ka linuto,

subung nga ginapakanamit ko, kag dalha
sia diri sa akon, kag pagakaonon ko,

agud nga pagpakamaayoon ka sang
akon kalag, sa wala pa ako mamatay."

5 Kag si Rebeka nagapamati, sang
naghambal si Isaak kay Esau nga iya

anak. Kag nagkadto si Esau sa latagon
sa pagpangayam sang iya pagadalhon
diri.

* Seba, pito, kon sumpa.
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6 Niyan si Rebeka naghanibal kay
;

lakob nga iya anak, nga nagsiling

:

" Yari karon, nabatian ko sa imo amay,
'

nga nagahambal kay Esau, nga imo
utud, nga nagasiling

:

|

7 Dalhi ako sing pinangayaman, kag '

himoi ako sing isa ka linuto, agud nga
magkaon ako kag niagpakamaayo ako
sa imo sa atubangan ni lehoba, sa wala
pa ako niamatay.

8 Busa karon, anak ko, tumana ang
akon tingug nahamungud sang ginasogo
ko sa imo :

9 Kadto-ka karon sa kahayupan, kag
,

dalhi ako diri sing duha ka maayo nga
tinday sang mga kanding, kag sa ila

magahimo ako sing ikadn nga sa imo
amay, sono sang iya luyag.

10 Kag ikaw magadala sa ila sa imo
amay, kag magakaon sia, agud nga pa-
gapakamaayoon ikaw niya, sa wala pa
sia mamatay."

I'l Kag si lakob nagsiling kay Rebe-
ka, nga iya iloy :

" Yari karon, si Esau
nga akon utud, tawo sia nga bulbulon,

kag ako bulog.

12 Ayhan pagahikapon ako sang akon
amay, kag kabigon niya ako nga malim-
bongon, kag pagapakarion niya sa iba-

baw nakon ang paghimaiaut kag indi

ang pagpakaniaayo."
13 Kag ang iya iloy nagsabat :

i

" Anak ko, sa ibabaw nakon ang paghi-
malaut sa imo : lamang magtuman-ka
sang akon tingug, kag lakat-ka, kag dal-

ha sila diri sa akon."

14 Niyan sia naglakat kag nagkuha sia

sa ila, kag gindala niya sila sa iya iloy
;

kag ang i3'a iloy nagliimo sing mga
linuto, sono sang naluyagan sang iya

amay.
15 Kag ginkuha ni Rebeka ang mga

panapton ni Esau, nga iya anak nga ma-
gulang, ang mga maiahalon nga yara sa
baldy, kag ginsuklub niya ini kay lakob,
nga iya anak nga manghud.
• 16 Kag ginsuklub niya sa iya mga ka-
mut kag sa iya tangkugo, diin wala sia

sing bulbul, ang mga panit sang mga
tinday sang mga kanding

;

17 Kag gintugyan niya ang mga linuto

kag ang tinapay, nga ginhimos niya, sa
kamut ni lakob nga iya anak.

18 Kag sia nagkadto sa iya amay, kag
nagsiling :

" Amay ko." Kag sia nag-
sabat :

" Yari ako, i sin-o ka bala, anak
ko ?

"

19 Kag si lakob nagsiling sa iya
am.ay :

" Ako anio si Esau, nga imo
panganay

;
ginhimo ko sono sang ginsi-

ling mo sa akon : tindug-ka karon, kag
lingkod-ka, kag kaon-ka sang akon pi-

nangayaman, agud nga pagapakamaa-
yoon ako sang imo kalag."

20 Niyan nagsiling si Isaak sa iya

anak :
"

i Paano bala nga nakita mo ini

sing tuman kada.li, anak ko ? '' Kag sia

nagsabat :
" Kay si lehoba nga imo Dios

naghimo, nga ini nagsugata sa atubangan
nakon."

21 Kag si Isaak nagsiling kay lakob :

" Palapit-ka karon, kag pagahikapon ko
ikaw, anak ko, sd pagsayud kon Jkaw
akon anak nga si Esau, kon indi."

22 Kag nagpalapit si lakob sa iya a-

may nga si Isaak ; kag ginhikap niya
sia, kag nagsiling :

" Ang tingug among
tingug ni lakob, apang ang mga kamut,
mga kamut ni Esau."

23 Kag wala niya makilala sia, kay
ang i3'a mga kamut mga bulbuion su-

bung sang mga kamut ni Esau, kag
ginpakamaayo niya sia.

24 Kag nagsiling isa :

*'

i Amo bala

ikaw ang anak ko nga si Esau ? '' Kag
sia nagsabat : " Amo ako."

25 Kag nagsiling sia :
" Ipalapit sia sa

akon, kag magakaon ako sing pinanga-
yaman sang akon anak, agud nga pag-
pakamaayohon ka sang akon kalag."

Kag ginpalapit sia niya sa iya, kag nag-
kaon sia. Gindalhan man nij^a sia sing

alak, kag naginum sia.

26 Kag nagsiling sa iya si Isaak nga
iya amay :

" Palapit ka karon, kag ha-
luki ako, anak ko."

27 Kag sia nagpalapit, kag ginhalu-
kan niya sia ; kag napaninghutan ni Isa-

ak ang baho sang iya mga panapton,
kag ginpakamaayo niya sia, kag nagsi-

ling sia

:

" Yari karon, ang baho sang akon
anak,

Subung sang baho sang latagon
nga ginpakamaayo ni lehoba :

28 Busa, ang Dios maghatag sa imo
sang tun-ug sang langit,

Kag sang mga tambok sang duta,

Kag kabugana sang trigo kag sang
lab-as nga alak.

29 Mag-alalagad sa imo ang mga
banwa,

Kag ang mga katawohan magla-
yaub sa imo.
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Manginginoo ka sa imo mga litud,

Kag maglayaub sa imo ang mga
anak sang imo iloy.

Magmanginmalauton ang mga
maghimalaut sa imo,

Kag pakamaayohon ang mga naga-
pakamaayo sa imo."

30 Kag nahanabu, sang nakatapus si

Isaak sa pagpakamaayo kay lakob, kag
nga lamang nakagowa si lakob sa atu-

bangan ni Isaak nga iya amay, nga si

Esau nga iya utud nag-abut gikan sa iya
pangayaman.

31 Kag naghimo man sia sing linuto,

kag gindald niya ini sa iya amay, kag nag-
siling sia sa iya :

" Tindug-ka, amay ko,

kag magkaon sang pinangaj'^aman sang
imo anak, agud nga pagpakam.aayohon
ako sang imo kalag."

32 Niyan si Isaak nga ij'a amay nagsi-
ling sa iya :

''
i Sin-o bala ikaw ?

"

Kag sia nagsiling :
" Ako amo ang imo

anak, ang imo panganay, si Esau."

33 Kag ginkugraat si Isaak sa daku
nga kakugmat kag nagsiling sia :

"
l Sino

bala ang nag-abut diri, nga may pina-
ngayaman, kag nga nagdala sa akon,
kag nagkaon ako sang tanan, sa wala
pa ikaw mag-abut? Kag nagpakama-
ayo ako sa iya, kag pagapakam.aayo-
hon sia."

34 Sang pagkabati ni Esau sang mga
polong sang i3^a amay, nagtuaw sia sa isa

ka tuman ka daku kag tuman ka pait nga
panaghoy, kag nagsiling sia sa ij^a

:

" Pakamaayoha man ako, amay ko."

35 Kag sia nagsiling :
" Nagkari ang

imo utud nga may limbong, kag ginkuha
niya ang imo pagpakamaayo."

36 Kag sia nagsabat :
*'

i Indi bala
sa matarung gid ginhi igalanan sia nga
si lakob ? Kay sa makaduha gintal-

usan niya ako : ginkuha niya ang akon
pagkapangana}^, kag yari karon, gin-

kuha niya ang akon pagpakamaayo."
Kag nagsiling sia :

*' Wala ka bala
magtigana sing pagkamaayo nga sa
akon ?

"

37 Si Isaak nagsabat kag nagsiling
kay Esau :

" Yari karon, ginbutang ko
sia nga ginoo mo, kag ginhatag ko sa
iya nga mga alagad ang tanan niya nga
mga utud : ginsakdag ko sia sang trigo
kag sang lab-as nga alak. Busa, i ano
bala karon ang pagahimoon ko sa imo,
anak ko ?

"

38 Kag si Esau nagsabat sa iya amay :

"
I Wala ka na gid bala sing isa lamang

ka pagkamaayo, amay ko ? Pakama-
ayoha man ako, amay ko." Kag gin-

buhian ni Esau ang iya tingug, kag nag-
hibi.

39 Niyan si Isaak nga iya amay nag-
hambal, kag nagsiling sa iya

:

" Yari karon, manginimo puluy-an
sa inalayo sang mga tambok sang
duta,

Kag sa tun-ug sang kalangitan sa
ibabaw

;

40 Kag tungud sang imo hinganiban
magakabuhi ka,

Kag sa imo utud magaalagad
ka:

Kag mahanabu, kon ikaw mag-
mangingamhanan nga pagaba-
lion mo ang imo singkaw sa imo
liog.

41 Kag gindumtan ni Esau si lakob
ttmgud sang pagpakamaayo, nga ginpa-
kamaayo sa iya sang iya amay, kag
nagsiling sia sa iya tagiposoon :

" Maga-
alabut ang mga adlaw sa lalaw sang akon
amay, kag pagapatyon ko si lakob nga
akon utud.

42 Kag ginpanugid kay Rebeka ang
mga polong ni Esau, nga iya anak nga
m.agulang ; kag ginpakadtoan niya sia

kag gintawag niya si lakob, nga iya anak
nga manghud, kag nagsiling sia sa iya

:

" Yari karon, si Esau nga imo utud naga-
kalipay nahanungud sa imo sa pagpang-
Jmnahuna sa pagpatay sa imo.

43 Busa karon, anak ko, tumana ang
akon tingug : tindug-ka, kag palagyo-ka
nayon kay Laban, nga akon utud, sa
Haran

;

44 Kag puyo-ka upud sa iya sing pila

ka adlaw, tubtub nga magugdaw ang
kaakig sang imo utud :

45 Tubtub nga magugdaw ang kaakig
sang imo utud batok sa imo, kag mag-
kalipat sia sang ginhimo mo sa iya : niyan
pagapakadtoan ko kag pagapakarion ko
ikaw gikan didto. i Kay ngaa bala paga--

dumilian ako sa inj'-o nga duha sa isa ka
adlaw?

"

46 Kag nagsiling si Rebeka kay Isa-

ak :
" Ginatakan ako sang akon kabuhi

bangud sa mga anak nga babae ni Het.

Kon si lakob magpangasav^a sa mga
anak nga babae ni Ket, subung sining sa

ila, sang mga anak nga babae sining duta,

ikay ano pa bala ang kapuslanan ka
sang kabuhi?

"
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Ang damgo kag ang panaad ni iakob sa Bethel.

20 NIYAN gintawag ni Isaak siO Iakob, kag ginpakamaayo niya

sia, kag ginsogo niya sia, nga nagasiling :

" Ayaw ka pagpangasawa sang mga anak
nga babae ni Kanaan.

2 Tindug-ka, kadto-ka sa Padan-
Aram, sa balay ni Betuel, amay sang

imo iloy, kag pangasawa-ka didto sa

mga anak nga babae ni Laban, utud

sang imo iloy.

3 Ang Dios nga Makagagahum sa

ngatanan magapakamaayo sa imo, kag
magapabunga sa imo, kag magapadamu
sa imo, tubtub nga manginisa ikaw ka
katilingban sang mga banwa.

4 Kag magahatag sia sa imo sang
pagpakamaayo ni Abraham, kag sa imo
kaliwatan upud sa imo, agud nga maga-
panubli ka sang duta sang imo mga pag-
dapon, nga ginhatag sang Dios kay
Abraham."

5 Sa sini ginpadala ni Isaak si Iakob,

nga nagkadto sia sa Padan-Aram, kay
Laban, anak ni Betuel, nga Araminhon,
utud ni Rebeka, iloy ni lakch kag ni

Esau.
6 Kag sang nakita ni Esau, nga ginpaka-

maayo ni Isaak si Iakob, kag nga ginpa-
dala niya sia sa Padan-Aram, sa pagpa-
ngasawa didto nga sa iya ; kag nga, sang
ginpakamaayo niya sia, ginsogo niya
sia, nga nagasiling :

" Ayaw ka pag-
pangasawa sa mga anak nga badae ni

Kanaan

;

7 Kag nga si Iakob nagtuman sa iya
amay kag sa iya il6)% kag nga nagpkadto
sia sa Padan-Aram,

8 Niyan nakita ni Esau, nga ang
mga anak nga babae ni Kanaan daw
mga malain sa mga mata ni Isaak nga
iya amay

;

9 Kag nagkadto sia kay Ismael, kag
nag-pangasawa kay Mahaiat, anak nga
babae ni Ismael, anak ni Abraham, utud
nga babae ni Nebayot, walay labut sang
iya iban nga mga asawa.

10 Kag naghalin si Iakob sa Beer-
seba, kag nagpakadto sa Karan.

11 Kag nakasapo sia sing isa ka duug,
nga diin naghigda sia, kay natunud na ang
adlaw ; kag nagkuha sia sing isa sang mga
bato sang duug, kag iya gincnlan kag
naghigda sia sa sadto nga duug.

12 Kag nagdamgo sia ; kag yari karon,
ang isa ka kagdan nga nagatindug sa

duta, kag ang iya ukbung nagalambut
sa langit ; kag yari karon ang manug-
tunda sang Dios nagasalaka kag naga-
palanaug sa iya.

13 Kag yari karon si lehoba yadto sa
ibabaw niya, nga nagasiling : "Ako si

lehoba, ang Dios ni Abraham, nga imo
amay, kag ang Dios ni Isaak : ang duta
nga imo ginahigdaan, sa imo igahatag ko
sia kag sa imo kaliwatan.

14 Kag ang imo kaliwatan manginsu-
bung sang yab-ok sang duta, kag maga-
lapnag ka sa Katundan kag sa Sidlangan,
kag sa Aminhan kag sa Bagatnan ; kag
sa imo kag sa imo kaliwatan pagapaka-
maayohonangtanan nga mga panamalay
sang duta.

15 Kag yari karon, ako magaupud sa
imo, kag pagabantayan ko ikaw sa bisan
diin nga imo pagakadtoan, kag pagapa-
balikon ko ikaw sa sini nga duta ; kay
indi ako magbiya sa imo tubtub nga
matuman ko gid ang akon ginpanaad
nahanungud sa imo."

16 Kag nagmata si Iakob sa Iya. kato-
logon, kag nagsiling sia :

" Sa pagka-
matuud, si lehoba yari sa sini nga duug,
kag ako waia makahibalo."

17 Kag hinadlukan sia kag nagsiling :

"
j Nga pagkamakahaladluk sini nga du-

ug ! Indi ini liwan nga butang, kondi
balay sang Dios, kag ini amo gid ang
gawang sang langit."

18 Kag nagbangon si Iakob sang pag-
kaaga, kag kinuha niya ang bato nga iya
ginonlan, kag pinatindug sia niya nga
sa handumanan, kag binoboan niya sing
lana sa ibabaw niya.

19 Kag ginhingalanan niya yadto nga
duug nga Bethel ;* apang ang ngaian
sadto nga banwa amo ang Lus.
20 Kag si Iakob naghimo sing isa ka

panaad, nga nagasiling :
" Kon mag-

upud ang Dios sa akon, kag magbantay
sa akon sa sini nga panlakatan, nga akon
pagasugdan, kag kon maghatag sia sa
akon sing tinapay nga pagkaonon kag
panapton nga inugsuklub

;

21 Kag kon magbalik ako sa paghidaet
sa balay sang akon Amay, si leb^ba m.a-
nginakon Dios.

22 Kag ini nga bato, nga al:3n gin-
patindug nga sa handumanan, mangin-
balay sang Dios ; kag sa tanan nga iga-
hatag mo sa akon, sa pagkamatuud, ang

* Bethel, balay sang Dios.
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bahin nga ikapiilo pagapainon ko nga sa

imo."

Si lakob nagaalagad kay Laban, kag ginakasal

sia kay Lea kag kay Rakel. May madamu
sia nga mga anak kag nagtagiya sia

sing dalagku nga mga pagkabutang.

QQ KAG ginpadayon ni lakob ang iya^^ dalanon, kag nagkadto sia sa duta
sang mga anak sang Sidlangan.

2 Kag nagtuiok sia, kag nakita niya
ang isa ka bobon sa latagon ; kag yari
karon ang tatlo ka kabon nga mga
obeha, nga nagaluluko malapit sa iya

;

kag sa sadtong bobon ginapainum nila

ang mga kahayupan ; kag may isa ka
daku nga bato sa ibabaw sang baba
sang bobon.

3 Kag nagatilipon didto ang tanan
nga mga kinabon, kag ginapaligid nila

ang bato sa ibabaw sang baba sang
bobon, kag ginpainum nila ang mga
obeha, kag ginuli nila ang bato sa baba
sang bobon sa iya dung.
4 Kag nagsiling sa ila si lakob :

" Mga
utud ko, I tagadiin bala kamo ?

" Kag
sila nagsalabat : " Taga-Haran kami."

5 Kag sia nagsiling sa ila :
*'

i Na-
kakilala bala kamo kay Laban, nga anak
ni Nakor ? " Kag sila nagsililing

:

" Hoo, kilala namon sia."

6 Kag sia nagsiling sa ila :
"

l May
paghidaet sia bala ? " Kag sila nag-
bililing :

" Paghidaet ; kag yari karon
si Rakel, nga iya anak nga babae, naga-
pakari upud sang iya kahayupan."

7 Kag sia nagsiling :
" Yari karon

ang adlaw daku pa ; indi pa dag-on
sa pagtipon sang kahayupan

; paimna-
ninyo ang mga obeha, kag lalakat-kamo
sa pagpahalab sa ila."

8 Kag sila nagsalabat :
" Indi kami

sarang, tubtub nga magtilipon ang
tanan nga mga kahayupan, kag magpa-
ligld sang bato sa ibabaw sang baba
sang bobon, agud nga magpalainum
kami sang mga obeha."

9 Kag sang nagahambal pa sia sa ila,

si Rakel nag-abut upud ang mga
obeha sang iya amay, kay sia manug-
bantay sang kahayupan.

10 Kag nahanabu nga, sang nakita ni

lakob si Rakel, anak nga babae ni
Laban, iitud sang iya iloy, kag sa mga
obeha ni Laban, ang utud sang iya iloy,

nagpalapit si lakob, kag ginpaligid niya

ang bato sa ibabaw sang baba sang
bobon, kag ginpainum niya ang kaha-
yupan ni Laban, nga litud sang iya
iloy.

11 Kag ginhalukan ni lakob si Rakel,
kag nagbuhi sang iya tingug kag nag-
hibi.

12 Kag si lakob nagpahayag kay Ra-
kel, nga sia litud sang iya amay kag anak
sia ni Rebeka ; kag sia nagdalagan, kag
nagbalita sini sa iya amay.

13 Kag nahanabu, sang pagkabati ni

Laban sang mga balita nahanungud kay
lakob, anak sang iya utud nga babae>
nga nagdalagan sia sa pagbaton sa iya ;.

kag ginhakus niya sia, kag ginhalukan
niya sia, kag gindala niya sia sa iya balay.
Kag s! lakob nagpanugid kay Laban
sining tanan nga mga butang.

14 Kag si Laban nagsiling sa iya:
" Sa pagkamatuud gid, tul-an ikaw sang
akon tul-an kag unud nakon." Kag
nagpuyo sia upud sa iya sing mga isa ka
bulan.

15 Niyan nagsiling si Laban kay
lakob :

" Tungud kay ikaw akon utud,

I magaalagad ka bala sa akon sa walay
bayad ? Ipahayag sa akon kon pila ang
imo sohol."

16 Kag si Laban may duha ka anak
nga babae : ang ngalan sang magulang
amo si Lea, ang ngalan sang manghud,
si Rakel.

17 Kag ang mga mata ni Lea mga
maiuya ; apang si Rakel magayon sing

bayhon kag matahum nga tan-awon.
18 Kag ginhigugma ni lakob si Rakel,

kag nagsiling sia :
" Ako magaalagad sa

imo sing pito ka tuig tungud kay Rakel,
nga imo anak nga manghud."

19 Kag si Laban nagsabat :
" Maayo

pa nga pagihatag ko sia sa imo, sang
ihatag ko sia sa iban nga tawo

; puyo-ka.
sa akon."

20 Sa sini si lakob nag-alagad tungud
i
kay Rakel sing pito ka tuig, kag ginpa-

I

kasubung sila niya sing pila ka adlaw,.

I

kay ginahigugma niya sia.

I 21 Kag nagsiling si lakob kay Laban :

'
" Ihatag sa akon ang akon asawa, kay

I natuman na ang akon panag-on, agud

I

magpuyo ako upud sa ij^a."

! 22 Niyan gintipon ni Laban ang tanan.
: nga mga lalaki sa sadto nga duug, kag
! naghimo sia sing kalipayan.

I

23 Kag nahanabu nga, sang pagkagab-

i
i, ginkuha niya si Lea nga iya anak nga
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babae, kag gindala niya sia ; kag sia

nagsuliid sa iya.

24 Kag ginhatag ni Laban ang iya

alagad nga si Silpa nga sologoon sa iya

anak nga si Lea.

25 Kag sang pagkaaga, yari karon,
nga amo si Lea gali. Kag si lakob nag-
siling kay Laban :

"
i Ano ini bala ang

ginhimo mo sa akon ? ^Wala ako bala

mag-alagad sa imo tungud kay Rakel ?

Busa, l kay ngaa bala ginlimbongan mo
ako ?

"

26 Kag si Laban nagsabat :
" Wala

paghimoa ang subung sini sa anion duug,
nga ginahatag ang manghud nga una sa

magulang.
27 Bug-osa ang semana niya sini, kag

pagaihatag ko man sa imo ang isa

tungud sang pag-alagad, nga nahimo mo
sa akon sa pito pa ka tuig."

28 Kag ginhimo ni lakob ang subung
sini, kag ginbug-os niya ang semana
niya sadto : kag giniiatag niya sa iya nga
asawa si Rakel nga iya anak.

29 Kag ginhatag ni Laban si Bilha,

nga iya sologoon, kay Rakel, nga iya

anak, nga sologoon.

30 Kag nagsuliid man sia kay Rakel,
kag ginhigugma man niya sia sing labi

kay Lea ; kag nag-alagad sia sa iya sing

pito ka tuig.

31 Kag nakita ni lehoba, nga si Lea
ginadumtan, kag ginbuksan niya ang
iya taguankan ; apang si Rakel baw-as
sia.

32 Kag nagpanamkon si Lea, kag nag-
anak sing isa ka anak nga lalaki, kag
ginhingalanan niya sia nga si Ruben,*
kay nagsiling sia :

" Kag gintulok ni

lehoba ang akon kalisdanan: ngani
karon pagahigugraaon ako sang akon
bana."

33 Kag nagpanamkon sia liwan, kag
nag-anak sia sing isa ka anak nga lalaki,

kag nagsiling sia :
" Tungud kay nag-

pamati si lehoba, nga ako gindumtan,
ginhatagan niya ako man sini." Kag
ginhingalanan niya sia nga si Simeon.t

34 Kag nagpanamkon sia liwan, kag
nag-anak sia sing isa ka anak nga lalaki,

kag nagsiling :
" Karon sa sini maga-

tingub sa akon ang akon bana, kay
ginpangankan ko sia sing tatlo ka

* Ruben, yari karon ang isa ka anak.

t Shtieon, pangamuyo nga pinama-
tian.

anak ;
" ngani ginhingalanan sia nga si

Lebi.*

35 Kag nagpanamkon sia liwan, kag
nag-anak sia sing isa ka anak nga lalaki

kag nagsiling sia :
" Sasinipagadayav/on

ko si lehoba ;
" tungud sini ginhinga-

lanan niya sia nga si luda.t Kag nag-
dulog sia sa pagpanganak.

KAG sang nakita ni Rakel, nga sia

wala magapanganak kay lakob,
naghisa sia sa iya litud nga babae, kag
nagsiling kay lakob :

" Hatagi ako
sing mga anak, kag kon indi raamatay
ako."

2 Kag si lakob nagapangakig batok
Rakel, kag nagsiling: ";Ako bala sa

baylo sang Dios, nga nagpugung sa imo
sang bunga sang imo tian ?

"

3 Kag sia nagsihng :
" Yari karon

ang akon alagad ni si Bilha ; sulud-ka
sa iya, kag magaanak sia sa ibabaw sang
akon mga tuhod, kag ako man may mga
anak sa iya."

4 Kag ginhatag niya si Bilha nga iya
alagad nga asawa, kag si lakob nagsuliid

sa iya.

5 Kag nagpanamkon si Bilha, kag
nag-anak kay lakob sing isa ka anak
nga lalaki.

6 Kag nagsiling si Rakel :
" Ginhuk-

man ako sang Dios kag ginpamatian
man niya ang akon tingug, kag ginha-
tagan niya ako sing isa ka anak nga
lalaki." Ngani ginhingalanan niya sia

nga si Dan.t
7 Kag nagpanamkon liwan si Bilha,

ang alagad ni Rakel, kag nag-anak sia

sang ikaduha ka anak kay lakob.
8 Kag nagsiling si Rakel :

" Sa mga
pagdumug sang Dios nakigsuay ako
batok sa akon utud nga babae, kag nag-
daug ako." Kag ginhingalanan niya sia

nga si Neptali. f

9 Kag sang nakita ni Lea, nga nag-
untat sia sa pag-anak, ginkuha niya si

Silpa, nga iya alagad, kag ginhatag niya
sia kay lakob nga asawa.

10 Kag si Silpa, nga alagad ni Lea,
nag-anak kay lakob sing isa ka anak
nga lalaki.

11 Kag nagsiling si Lea : " Nag-abut

* Lebi, pagatapik.

t liida, pagpasalamat.

X Dan, hukom.
§ Neptali, ang akon pakigdumug.
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ang kapalaran," kag ginhingalanan iiiya

sia nga si Gad.^
12 Kag si Silpa, nga alagad ni Lea,

nag-anak sing isa pa ka anak kay lakob.

13 Kag nagsiling si Lea :
" Nga sa

akon kabulahanan ; kay ang mga babae
magasiiiling sa akon nga bulahao."

kag ginhingalanan niya sia nga si Aser.f

14 Kag naglialin si Ruben sa panag-on
sang ani sang inga trigo ; kag nakakita

sia sing mga mandragora sa latagon,

kag gindala niya sila kay Lea nga iya

iloy. Kag nagsiling si Rakel kay Lea :

" Ginaampo ko sa imo, nga hatagan mo
ako sang mga mandragora sang imo
anak."

15 Kag sia nagsabat :
" ^Bi5^otay pa

bala nga butang ang akon bana nga
ginkuha mo, nga pagkuhaon pa man
nimo ang mga mandragora sang akon
anak?" Kag nagsiling si Rakel:
" Maayo man nga magatolog sia upud
sa imo sini nga gab-i tungud sang m^ga
mandragora sang imo anak."

16 Kag sang si lakob nagpauli gikan
sa latagon sa kahaponon, naggowa si

Lea sa iya kag nagsiling :
" Sa akon

magasulud ka, kay, sa pagkamatuud,
ginhinakayan ko ikaw tungud_ sa mga
mandragora sang akon anak." Kag nag-
tulog sia upud sa iya sadto nga gab-i.

17 Kag ginpamatian sang Dios si

Lea ; kag nagpanamkon sia kag nag-
anak kay lakob sang ikalima ka anak.

18 Kag nagsiling si Lea :
" Ang Dios

naghatag sa akon sang akon balus,

tungud kay ginhalad ko ang akon alagad
sa akon bana." Tungud sini ginhinga-
lananniya sia nga si Isakar.J

19 Kag nagpanam-kon liwan si Lea,
kag nag-anak kay lakob sang ikan-um
nga anak.

20 Kag nagsiling si Lea :
" Ang

Dios naghatag sa akon sing isa ka ma-
ayo nga hatag. Karon magapuyo upud
sa akon ang akon bana, kay ginpangan-
kan ko sia sing anum ka anak." Kag
ginhangalanan niya sia nga si Sabulon.§

21 Kag sang olehe nag-anak sia sing

isa ka ariak nga babae, kag ginhingala-
nan niya sia nga si Dina.

22 Kag nakadumdum ang Dios kay

'^ Gad, pagkapalaran.
t Ascr, bulahan.

t Isakar, sohol.

'i Sahulon, puluy-an.

Rakel, kag gimpamatiaa sia sang Dios,
kag ginbuksan niya ang iya taguankan.

23 Kag nagpanamkon kag nag-anak
sia sing isa ka anak nga lalaki ; kag nag-
siling sia :

" Ginkuha sang Dios ang
akon pasipala."

24 Kag ginhingalanan niya sia nga si

lose,* nga nagasiling :
" Dugangi ako,

lehoba, sing isa pa ka bata."

25 Kag nahanabu nga, sang si Rakel
nakaanak lang kay lose, nga si lakob
nagsiling kay Laban :

'"' Papaulia ako,
kay magakadto ako sa akon duug kag
sa akon duta.

26 Itiatag sa akon ang akon mga
asawa kag ang akon mga anak, nga
tungud sa ila nag-alagad ako sa imo,
kag palakta ako ; kay ikaw nakahibalo
sang mga pag-alagadan, nga ginhimo
ko sa imo."

27 Kag si Laban nagsabat sa iya

:

" Nakakita ako unta karon sing bugay
sa imo mga mata, kag pabilhi-ka ; kay
napaktan ko, nga si lehoba nagpaka-
maayo sa akon bangud sa imo."

28 Kag nagsiling sia :
" Itapat sa

akon ang imo sohol, nga ako magaha-
tag sini."

29 Kag sia nagsabat :
" Ikaw na-

kahibalo kon paano nga gin-alagad ko
ikaw, kag kon ano nga nanginamo
sa akon ang imo kahayupan.

30 Kay diyotay ang imo sang wala
pa ako mag-abut, kag nagdamu ini sing

trman gid, kag si lehoba nagpakama-
ayo sa imo sa akon pag-abut. Kag
karon, i san-o pa bala magapangabudlay
man ako tungud sa akon kaugalingon
nga balay ?

"

31 Kag sia nagsiling :
"

i Ano bala
ang pagaihatag ko sa imo ? " Kag nag-
sabat si lakob :

" Wala ka gid sing

pagaihatag sa akon. Kon pagbuhaton
m*o kunta tungud sa akon ini, magaba-
lik ako sa pagpahalab sang imo mga
obeha :

32 Magaagi ako karon sa tunga sang
tanan nimo nga mga obeha, nga naga-
pain ang tanan nga mga binilog nga
may turukturuk kag niay kambang, kag
sang tanan nga binilog nga maitum sa

tunga sang mga obeha, kag sang may
mga turuturuk kag may kambang sa

tunga sang m,ga kanding, kag ini ma-
nginakon sohol.

* lose, nga magdugang.
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33 Sa sini magasabat tungud sa akon
ang akon katarungan kutub sa buwas,kon
magkari ikaw sa pagtan-aw sang akon
sohol : Ang tanan nga wala sing turuk-
turuk kag kambang sa tunga sang mga
kanding kon maitum sa mga obeha upud
sa akon, pagakabigon nga kinawat,"

34 Kag nagsiling si Laban :
" Tulu-

ka, kabay pa magmanginsono sang imo
ginasiling."

35 Kag ginpain niya sadtong adlaw
ang mga lalaki nga kanding nga na-

pangudlitan kag ang mga kambang,
kag ang tanan nga mga kanding nga
bakia nga napaurukturukan kag ang mga
kambang, ang tanan nga may pintok
nga maputi, kag ang tanan nga maitum
sa tunga sang mga obeha, kag ginhatag
niya sila sa mga kamut sang iya mga
anak.

36 Kag ginbutangan niya sing kalayo

nga tatlo ka adlaw nga lakton sa tunga
niya kag ni lakob ; kag si lakob nag-
pahalab sang m.ga obeha ni Laban.

37 Kag nagkuha si Jakob sing mga
bugsok nga hilaw sang alamo, kag sang
abelyana, kag sang platano, kag gin-

luknitan niya sila sa binadlitbadlit, nga
nagdayag ang maputi sang mga bugsok.

38 Kag ginbutang ni\a ang mga bug-
sok, nga iya ginluknitan, sa atubangan
sang kahaj^upan sa mga toluphan sang
tubig sa mgapalaimnan,diin nagakaiadto
sa paginum ang mga obeha ; kag nagi-

lilinit sila kon mag-alabut sa paginum.

39 Kag nagpalanamkon ang mga
obeha sa atubangan sang mga bugsok,
kag ang kahayupan nag-aianak sing

mga binadlitan, sing mga kambang kag
mga tinurukturukan.

40 Kag ginpain ni lakob ang iya mga
kordero kag ginbutang niya ang mga
obeha sa atubangan sang mga binadli-

tan, kag sang tanan nga mga m.aitum sa

kinabon ni Laban ; kag ginbutang niya
ang mga kinabon sing pain nga sa iya
kaugalingon, kag wala niya ginasimpon
sa mga obeha ni Laban.

41 Kag nagkahanabu nga, sa maka-
pila nagapalainit ang mga mabakud nga
hayup, ginabutang ni lakob ang mga
bugsok sa atubangan sang mga obeha sa

toluphan sang tubig, agud nga magpala-
namkon sila sa atubangan sang mga
bugsok.

42 Apang kon mag-alabut ang mga
hayup nga maluya, wala niya sila pag-

butang ; sa bagay nga ang m.ga maluya
manginiya ni Laban, kag ang mga
mabakud iya ni lakob.

43 Kag nagdaku sing tuman gid ining
lalaki, kag may madamu sia nga
mga obeha, kag mga alagad nga babae,
kag m^ga alagad nga lalaki, kag mga ka-
melyo kag mga asno.

Pagpalagyo ni lakob kag ang iya pagpakigkatipan

kay Laban.

Oi KAG ginpamatian ni lakob ang
'^1 mga polong sang mga anak nga
lalaki ni Laban, nga nagasililing

:

" Ginkuha ni lakob ang tanan nga iya
sang anion amxay ; kag sa iya sang amon
amay nahimo niya ining tanan nga
mangad."

2 Gintulok man ni lakob ang nawung
ni Laban, kag gintan-aw niya nga indi na
amo nga sa iya subung sang kahapon
kag sang isa kahapon :

3 Si lehoba man nagsiling kay lakob :

" Baiik-ka sa duta sang imo mga ginika-

nan, kag sa imo kahimataan, nga ako
manginupud nimo."

4 Kag ginpakadtoan ni lakob, kag
gintawag niya si Rakel kag si Lea sa

latagon sa iya mga obeha.

5 Kag nagsiling sia sa ila : "Ginatan-
aw ko, nga ang navrung sang inyo amay
indi na amo sa akon subung kahapon
kag sang isa kahapon ; apang ang Dios
sang akon amay manginupud nakon.

6 Kag kamo nakahibalo, nga sa akon
bug-OS nga mga kusug gin-alagad ko sa

inyo amay.
7 Kag ang inyo amay naglahug sa

akon kag ginilisan niya ang sohol sa

makapulo, apang ang Dios wala magtu-
gut, nga maghimo sia sa akon sang
malain.

8 Kon sia nagsiling sing subung sini

:

Ang mga kambang manginimo sohol.

niyan ang tanan nga mga obeha nag-
alanak sing mga kambang ; kag kon

[

nagsiling sia sing subung sini : ang mga
kinudlitan manginimo sohol, niyan ang
mga obeha nag-alanak sing mga kinud-

litan.

9 Sa sini ginkuha sang Dios ang kaha-
yupan sang inyo amay, kag ginhatag
niya ini sa akon.

10 Kag nahanabu, sang panag-on nga
ang mga obeha nagapalainit, nga gin-

bayaw ko ang akon mga mata, kag na-
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kakita ako sa mga danigo, kag yari karon
ang mga lalaki nga nagatalakba sa mga
bakia, mgabinadlitan sila, mgakambang
kag mga tinurukturukan.

11 Kag nagsiling sa akon ang nianug-
tunda sang Dios sa damgo : lakob

;

kag ako nagsiling : Yari ako.
12 Kag sia nagsiling : Bayavva karon

ang imo mga mata, kag makita mo
ang tanan nga mga lalaki nga nagata-
lakba sa mga obeha, mga kinudlitan sila

mga kambang kag mga tinurukturukan

;

kay nakita ko ang tanan nga ginhimo sa

imo ni Laban.
13 Ako amo ang Dios sa Bethel, diin

ginhaplas mo ang isa ka handumanan
kag diin naghimo ka sa akon sing isa

ka saad. Tindug-ka karon, kag gowa-
ka sa sini nga duta kag balik-ka sa duta
nga imo natawohan."

14 Kag nagsabat si Rakel kag si Lea,
kag nagsililing sa iya :

"
l May bahin pa

bala kami kay panublion sa balay sang
anion amay ?

15 i Wala bala niya kami pagkabiga
subung nga m.ga dumuluong, kay
ginbaligya niya kami, kag ginkaon pa
niya, hoo, ginkaon niya ang amon bili ?

16 Kag ang tanan nga mangad nga
ginkuha sang Dios sa amon amay, amon
sia kag iya sang amon mga anak. Busa
karon, himoa ang tanan nga ginsiling

sa imo sang Dios."

17 Niyan nagtindug si lakob, kag
ginpasakay niya ang iya mga anak kag
ang ij^a mga asawa sa ibabaw sang mga
kamelyo

;

18 Kag ginpalakat niya ang bug-os
niya nga kahayupan, kag ang bug-os
niya nga pagkabutang nga naangkon,
ang kahai'^upan nga iya nakita, nga iya

natipon sa Padan-Aram, sa pagbalik
kay Isaak, nga iya amay, sa duta sa Ka-
naan.

19 Kag si Laban nagkadto sa pag-
alot sang iya mga obeha ; kag ginka-
wat ni Rakel ang mga diosdios sang iya

amay.
20 Kag ginlimbongan ni lakob ang

tagiposoon ni Laban, nga Araminhon,
sa indi pagpahibalo sa iya nga sia maga-
palagyo.

21 Busa nagpalagyo sia pati ang ta-

nan nga iya ; kag nagtindug sia kag
nagtabok sang suba, kag gin-atubang
niya ang bukid sa Galaad.

22 Kag ginsugid kay Laban sa ikatlo

ka adlaw, nga kon paano si lakob nag-
palagyo.

23 Niyan gindala niya ang iya mga
utud nga lalaki upud sa iya, kag nagsu-
nud sia sa iya sa dalan sing pito ka adlaw,
kag nalambut niya sia sa bukid sa
Galaad.

24 Kag nag-abut ang Dios kay Laban,
nga Araminhon, sa mga damgo sadto
nga gab-i, kag nagsiling sa iya :

" An-
dam-ka nga indi ka maghambal kay
lakob bisan sa maayo, bisan sa malain."

25 Busa, nalambut ni Laban si lakob,
kag ini nagpahamtang sang iya layang-
layang sa bukid. Kag si Laban nagbu-
.tang man sang iya upud sang iya mga
utud nga lalaki, sa bukid sa Galaad.
26 Kr.g nagsiling si Laban kay lakob :

"
i Ano bala ang ginhimo mo, nga ginka-

wat mo sa akon ang tagiposoon kag
gindala mo diri ang akon mga anak nga
babae, subung nga mga bihag sa hinga-
niban ?

27 I Kay ngaa bala nagpalagyo ka sa
tago, kag ginkawat mo sa akon, kag
wala mo ako pagpahibaloa, agud nga
ako magpaiakat sa imo nga may
kasadya, kag may mga inambahan, may
mga tambor kag may arpa ?

28 Kag v/ala mo pa ako pagpahaluka
sa akon mga anak nga lalaki kag sa
akon mga anak nga babae. Karon nag-
himo ka sing binuang gid.

29 May gahum sa akon kamut sa
paghimo sa inyo sing malain ; apang
ang Dios sang inyo amay naghambal
sa akon kagab-i, nga nagasiling

:

Andam-ka nga indi ikaw maghambal
kay Jakob bisan sa maayo, bisan sa
malain.

30 Kag karon, tungud kay nagtapat ka
sa paglakat, kag may handum ka sa balay
sang imo amay, i kay ngaa bala ginka-
wat mo ang akon mga dios?."

31 Kag si lakob nagsabat, kag nagsi-
ling kay Laban :

" Kay ginhadlukan
ako ; busa nagsiling ako, nga ayahan pa-
gakuhaon mo sa akon sa lugus ang ima
mga anak nga babae.

32 Sa sadto, nga sa iya makita mo
ang imo mga dios, ini sia indi magaka-
buhi : kilalaha sa atubangan sang amon
mga utud ang yari sa akon nga imo kag
kuhaa sia." Si lakob wala makahibalo,
nga ginkawat sila ni Rakel.

33 Kag nagsulud si Laban sa layang-
layang ni lakob, kag sa layanglayang
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ni Lea, kag sa layanglayang sang
duha ka sologoon nga babae, kag
wala niya sila makita. Kag naggowa
sia sa layanglayang ni Lea, kag
nagsulud sa la3^anglayang ni Rakel.

34 Kag ginkuha ni Rakel ang mga
diosdios, kag ginbutang niya sila sa

hampilo sangisa ka kamelyo, kag nag-

lingkod sia sa ibaaw nila ; kag_ gin-

baluskay ni Laban ang bug-os nga la-

yanglayang, kag wala niya makita sila.

35 Kag nagsiling sia sa iya amay

:

" Indi maakig ang akon ginoo, kay indi

ako sarang makatindug sa atubangan
nimo, kay yari ako sa kinabatasan sang
mga babae.

'

' Kag sia nagpangita, apang
wala sila niya makita.

36. Niyan ni lakob naakig, kag nakig-

suay kay Laban, kag nagsabat si lakob
kag nagsiling kay Laban :

"
i Ano

bala nga kasal-anan ang akon ? i Ano
bala ang akon sala, kay ngaa ginalagas

mo ako sing tama ka singkal ?

37 Sang ginpamaluskay mo ang akon
tanan nga mga galamiton, l ano bala

ang nakit-an mo sang tanan nga mga ga-

mit sang imo balay ? Ibutang ini di-

ri sa atubangan sang akon mga litud

kag sang imo mga litud man, kag mag-
ahulukom sila sa tunga naton nga
duha.

38 Ining duha ka pulo ka tuig nga
ginpuyo ko sa imo, ang imo mga obeha
kag ang imo mga kanding nga mas-a
nahologan, bisan ako nagkaon sang
kordero sang imo mga obeha.

39 Ako wala magdala sa imo sang
inagaw sa mga mapintas nga sapat

;

ako nag-bayad sang nadula ; ang kina-

wat sa adlaw subung sa gab-i, sa akon
kamut ginapangita mo ini.

40 Sa adlaw ginupus ako sang init,

kag sa gab-i sang hielo, kag ang kato-
logon nagpalagyo sa akon mga mata.

41 Sa amo ini nagpuyo ako sing duha
ka pulo ka tuig sa imo balay : napvilo

kag apat ka tuig gin-alagad ko sa imo
tungud sang imo duha ka anak nga
babae, kag anum ka tuig tungud sang
imo kahayupan, kag ginilisan mo sing
makapulo ang akon sohol.

42 Kon ang Dios sang ako amay, ang
Dios ni Abraham, kag ang kahadluk ni

Isaak, wala magupud sa akon, sa pag-
kamatuud, pagapapaulion mo ako karon
nga walay suliid. Nakita sang Dios
ang akon kaiisdanan kag ang kinabud-

layan sang akon mga kamut, kag gin-

sabdong ikaw niya kagab-i."

43 Kag nagsabat si Laban kag nag-
siling kay lakob :

" Ang mga anak nga
babae, ang mga anak ko sila nga babae,
kag ang mga anak nga lalaki mga anak ko
sila ; kag ang mga obeha, mga obeha ko
sila, kag ang tanan nga ginatan-aw mo
akon sia. Kag i ano bala ang sarang
ko mahimo karon sa sining akon mga
anak nga babae, kon sa ila mga anak
nga lalaki, ngagin-anak nila ?

44 Busa, kari-ka karon, kag magka-
tipan-kita, ako kag ikaw, kag mangin-
pagkamatuud ini sa tunga nakon kag sa-

tunga nimo."

45 Nij^an si lakob nagkuha sing isa

ka bato, kag ginpatindug niya sia nga
handumanan.
46 Kag nagsiling si lakob sa iya mga

litud

:

luiuha-kamo sing mga bato."

Kag nagkuluha sila sing mga bato kag,

naghilimo sila sing isa ka tumpok, kag
nagkalaon sila didto sa ibabaw sadtong
tinumpok.

47 Kag ginhingalanan ini ni Laban nga
legar-sahaduta*, kag ginhingalanan ini

ni lakob nga Galed.

48 Kay si Laban nagsiling :
" Ini nga

tinumpok among saksi karon sa tunga
nimo kag sa tunga nakon," tungud sini

ginhingalanan sia nga Galed
;

49 Kag nga Mispaf man, tungud kay
nagsiling sia :

" Maglantaw si lehoba sa
tunga nakon kag sa tunga nimo, kon
malipdan ang isa sa isa,

50 Kon pagpakalisdon mo ang akon
mga anak nga babae, kon magpa-
ngasawa ka sing iban nga babae walay
labut sang akon mga anak nga babae,
walay sin-o nga tawo nga yara upud sa

aton ; tuluka, ang Dios among saksi sa
tunga nakon kag sa tunga nimo."

51 Nagsiling pa si Laban kay lakob :

" Yari karon ining tinumpok, yari

karon ining handumanan, nga ginpatin-

dug ko sa tunga nakon kag sa tunga
nimo.

52 Magmanginsaksi ini nga tinumpok,
kag manginsaksl ining handumanan, nga
ako indi magligad sa sini nga tinumpok
batok sa imo, bisan ikaw magaagi batok

* legar-sahaduta, tinumpok sang pag-
pamatuud ; Galed, tinumpok sang pag-
pamatuud.

t Mispa, balantayan.
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sa akoR :.a sini nga tinumpok, kag sa

sini nga handumanan, nga sa malain.

53 Ang Dios ni Abraham, kag ang

Dios ni Nakor, ang Dios sang ila mga
ginikanan maghukom kunta sa tunga

naton. Kag si lakob nagsumpa tungud
sang kahadluk ni Isaak nga iya amay.

54 Niyan si lakob naghalad sing isa

ka halad sa bukid, kag gintawag niya

ang iya mga utud sa pagkaon sing

tinapay : kag nagkalaon sila sing tina-

pay, kag naghigda sila sadto nga gab-i

sa bukid,

55 Kag nagtindng si Laban sang ka-

agahon, kag ginhalukan niya ang iya mga
anak nga lalaki kag mga babae, kag
ginpakamaayo niya sila ; kag nagisol sia

kag nagpauli sa iya duug.

Si 3akob nagapakigdujnog sa manugtunda, naga^

pasaguli kay Esaii, kag nag-abut sia sa Sikem.

OQ KAG si lakob nagpadayon sang iyaO^ paglakat, kag ginsugata sia sang
mga manugtunda sang Dios.

2 Kag si lakob nagsiling, sang pag-
kakita sa ila: "Dululugan ini sang
Dios." Kag ginhingalanan niya yadto
nga duug nga Mahanaim.*

3 Kag si lakob nagpadala sing mga
manugbalita sa una niya kay Esau nga
iya utud sa duta sa Seir, sa mga latagon

sang Edom.
4 Kag nagsogo sia sa ila, nga nagasi-

ling :
" Amo ining pagaisiling ninyo sa

akon ginoo nga si Esau : Amo ining

ginsiling sang imo aiagad nga si lakob :

upud ni Laban nagpanlugayaw ako, kag
nadugay ako did to tubtub karon.

5 Kag may mga kabakahan ako, kag
mga asno, kag mga obeha, kag mga
;alagad nga mga lalaki kag mga ba-

bae ; kag nagpadala ako sa pagsiling sini

sa akon ginoo, agud makakita ako sing

bugay sa iya mga mata."
6 Kag ang mga manugbalita nagbala-

lik kay lakolD, nga nagasililing :
" Naka-

dangat kami sa imo I'ltud nga si Esau, kag
subung man sia nagapakari sa pagsugata
sa imo, kag apat ka gatus ka tawo ka-

upud niya.''

7 Niyan si lakob hinadiukan sing

daku, kag nagkalisud sia, kag ginbahin-

bahin niya ang mga tawo nga yara sa iya,

kag ang mga obeha, kag ang mga kaba-

Mahanaim, duha ka dululugan.

kahan, kag ang mga kamelyo sa duha
ka bunghay.

8 Kag nagsiling sia :
" Kon mag-abut

si Esau sa isa ka bunghay kag iya

pagpilason, ang mabilin nga bunghay
makapalagyo."
9 Niyan nagsiling si lakob :

" Ang
Dios sang akon amay nga si Abraham
kag ang Dios sang akon amay nga si

Isaak, si lehoba, ikaw nga nagsiling sa

akon : Balik-ka sa imo duta kag sa imo
duta nga natawohan, kag ako magahimo
sa imo sing maayo

;

10 Indi ako takus sang tanan nga
mga kalooy kag sang tanan nga kama-
tooran, nga imo gingamit sa imo
aiagad : kay sa akon sungkod nagtabok
ako sa sini nga lordan, kag karon ako
nanginduha ka bunghay.

11 Luwasa ako, ginaampo ko sa imo,
sa kamut sang akon utud, sa kamut ni

Esau ; kay nahadluk ako sa iya, basi pa
magkari sia, kag pilason niya ako, ang
iloy kaupud sang mga anak.

12 Kag ikaw gid nagsiling : Ako,
sa pagkamatuud, magahimo sa imo sing
maayo kag pagahimoon ko ang imo
kaliwatan subung sang mga balas sang
dagat, nga indi sarang maisip bangud
sang kadamuon."

13 Kag naghigda sia didto sadto nga
gab-i ; kag nagkuha sia sang mga yara
sa iya luyo sing isa ka hatag nga sa kay
Esau nga iya utud :

14 Duha ka gatus ka kanding nga
bakia kag duha ka pulo ka kanding
nga lalaki ; duha ka gatus ka obeha
kag duha ka piilo ka karnero.

15 Katloan ka gatasan nga kamelyo
pati ang ila mga tinday ; kapat-an ka baka
nga bakia kag napulo ka baka nga
lalaki ; duha ka pulo ka asno nga bakia

kag napulo ka tinday.

16 Kag ila sila gintugyan sa mga
kamut sang iya rnga aiagad, ang tagsa

ka panung sa pahain, kag nagsiling sia

sa iya mga aiagad :
" Paguna-kamo sa

akon, kag nga ang isa ka panung ipahi-

layo ninyo sa isa ka panung."

17 Kag nagsogo sia sa nahauna, nga
nagasiling :

" Kon masugata ka ni Esau
nga akon litud, kag pamangkoton ka niya,

nga nagasiling : i Sa kay sin-o ka bala ?

kag I sa diin ka makadto ? kag I sa

kay sin-o bala inang ginadala mo sa una
nimo ?

18 Niyan magasiling ka sa iya : Ha-
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tag ini sang imo alagad nga si lakob,
nga gindald niya sa akon ginoo nga si

Esau; kag, yari karon, nga sia man
nagasunud sa olehe namon."

19 Kag nagsogo man sia sa ikaduha,
kag amo man sa ikatio, kag subung man
sa tanan nga nagasulunud sa olehe sang
mga pinanung, nga nagasiling :

*' Sa sini

man nga mga polongon pagaihambal
ninyo kay Esau, kon masUf,ata kamo
niya.

20 Kag isiling man ninyo : Yari karon
ang imo alagad nga si lakob nagapakari
sa olehe namon," Kay sia nagsiling:
" Pagalugpayon ko ang iya kaakig
tungud sang hatag, nga nagauna sa

akon ; kag sa tapus sini magatan-aw ako
sang iya nawung, kag ayhan pagabatu-
non niya ako sing maayo."

21 Ngani ang hatag naguna sa iya,

apang sia naghigda sadtong gab-i sa
dululugan.

22 Kag nagtindug sia sa sadto nga
gab-i, kag kinuha n^ya ang iya duha ka
asawa, kag ang iya duha ka sologoon nga
babae, kag ang iya napulo kag isa ka
anak, kag nagtabok sia sa tabukan sang
labok.

23 Ngani kinuha sila niya, kag ginpa-
tabok sila niya sa sapa, kag ginpatabok
man niya ang tanan nga iya.

24 Kag nabilin lamang si lakob, kag
nakigdumog sa iya ang isa ka lalaki

tubtub sang magpanianagbanag.
25 Kag sang pagkakita niya, nga indi

sia sarang makalandas sa iya, tinandug
sia niya sa iutakitahan sang balikawang
kag nagiiAV-as ang balikav/ang ni lakob,
sang sia nagadumog pa sa iya.

26 Kag nagsiling sia : "Euhii ako, kay
nagapamanagbanag na." Apang nagsa-
bat sa iya silakob :

" indi ta ikaw
pagbuhian tubtub nga imo ako pagpaka-
maayohon."

27 Kag sia namangkot sa iya :
"

l Sin-
o balaang imo ngalan? " Kag nagsabat
sia : " Ako si lakob,''

28 Ngani, nagsiling sia sa iya :
** Indi

ka na pagtawgon nga si lakob, kondi si

Israel ;* kay nakigdumog ka sa Dios kag
sa mga tawo, kag naglandas ka." I

29 Niyan namangkot si lakob, nga I

nagasiling : " Ginaarapo ko sa imo, nga
I

ipahayag m.o sa akon kon sin-o ang imo
ngalan." Apang sia nagsabat ; "^Kay

* Israel, rnandadaug sang Dios.

ngaa bala nagapamangkot ka tungud
sang akon ngalan ?

" Kag ginpakamaayo
sia niya didto.

30 Kag ginhingaianan ni lakob yadto
nga duug nga Peniel^, "kay," polong
niya, " nakita ko ang Dios sa nawung
kag nawung, kag naluwas ang akon ka-
buhi,"

31 Kag sinubangan sia sang adiaw,
sang sia nakaligad sa Peniel, kag naga-
sampayud sia.

32 Tungud sini ang mga inanak ni
Israel wala magakalaon sang ugat sang
balikawang nga yara sa lutalatahan
sang balikawang tubtub karon ; kay
sia nagtandug sang lutalutahau sang
balikawang ni lakob sa ugat sang
balikawang.

KAG sang binayaw ni lakob ang
iya mga mata, nagtulok sia, kag

yari karon, nagpakari si Esau, kag
upud sa lyd. ang apat ka gatus ka tavvo.
Niyan ginbahinbahin niya ang mga ka-
bataan kay Lea, kay Rakel kag sa duha
ka alagad nga babae.

2 Kag ginbutang niya ang mga alagad
nga baoae kag ang ila mga kabataan sa
una ; ugaling si Lea kag ang iya mga
kabataan ; kag si Rakel kag si lose mga
naolehe.

3 Kag sia naguna sa ila, kag nagyaub
sa duta sing makapito, tubtub nga nag-
palapit sia sa iya iitud.

4 Kag si Esau nagdalagan sa pag-
sugata sa iya, kag ginhakus niya sia,

kag nagkapyot, sia sa iya Hog, kag gin-
halukan niya sia ; kag naghilibi sila.

5 Kag ginbayavv' niya ang iya mga
mata, kag nakita niya ang mga babae
kag ang mga kabtaan, kag nagsiling sia :

"^'Sanday sin-o bala ini sila upud sa
imo?" Kag sia nagsabat: "Mga
kabataan sila, nga ginhatag sang Dios sa
imo alagad,"

6 Kag nagpalalapit ang mga alagad
nga babae, sila kag ang ila mga anak
kag naglayaub sila.

7 Kag si Lea man nagpalapit upud
sang iya mga anak, kag naglayaub sila

;

kag sang olehe nagpalapit si lose kag si

Rakel, kag naglayaub man sila,

8 Kag si Esau nagsiling: "
i Anong

ginahunahuna mo bala sa sining tanan
nga pinanong, nga nasugata ko ?

" Kag

^ Pe-niel, nawung sang Dios.
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sia nagsabat : " Sang pagpangita sang
bugay sang akon ginoo."

9 Kag nagsiling si Esau :
" Busug na

ako sang akon, utud ko: magmangin
sa imo ang imo."

10 Kag nagsiling si lakob :
" Indi,

ginaampo ko sa imo ; kon nakakita ako
karon sing bugay sa imo mga mata,
batuna ang akon dolot sa akon kamut,
kay tungud sini nakita ko ang imo
rawung, subung nga nakakita ako sang
iiawung sang Dios, kay ikaw nagpaha-
nvdut sa akon.

11 Batuna, ginaampo ko sa imo, ang
akon dolot, nga gindala diri sa imo, kay
ang Dios nagkalooy sa akon, kay may
akon ako sang tanan." Kag nakigpuyas
sia sa iya, kag ginbaton niya sia.

12 Kag si Esau nagsiling: " Magta-
laliwan-kita kag maglalakat-kita kag ako
magaupud sa imo."

13 Kag sia nagsiling sa iya :
" Ang

akon ginoo nakahibalo, nga ang mga
kabataan mga iingiiod pa, kag nga may
mga obeha kag mga baka ako nga mga
gatasan ; kag kon sakoon sila sa isa

iamang ka adiaw, magakalamatay ang
tanan nga mga obeha.

14 Magiina karon ang akon ginoo sa

iya alagad, kag ako magalakat sing

hinahinay sa tikang sang kahayupan,
nga nagauna sa akon, kag sa tikang sang
Rabataan, tubtub nga mag-abut ako sa

akon ginoo, sa Seir."

15 Kag si Esau nagsiling : "Pagaibilin
ko Iamang sa imo ang tinawo, nga
iiagaupud sa akon." Kag sia nagsiling

:

"^Ano bala pa ang kinahangian sini?

Makakita kunta ako sing bugay sa mga
mata sang akon ginoo."

16 Sa sini nagbalik si Esau, sa sadto
nga adlaw, sa iya dalanon pa Seir.

17 Kag si lakob nagpakadto sa Sukot.

Kag nagpatindug didto sing balay nga
sa iya, kag naghimo sing mga palasudlan
nga sa iya kahayupan; ngani ginhinga-

lanan niya yadtong dung nga Sukot.*
.18 Kag nag-abut si lakob nga may

])agbidaet sa banwa sa Sikem, nga yara
sa duta sa Kanaan, sang nagapakari sia

gikan sa Padan-Aram, kag nagdulog sia

sa atubangan sang banwa.
19 Kag ginbakal niya ang isa ka

bahln sang latagon, sa diin ginhumlad
3iiya ang iya layanglayang, sa kamut

* Sukot, payagpayag.

sang mga anak ni Hamor, amay ni

Sikem, sa isa ka gatus ka panid figa

pilak.

20 Kag nagapatindug sia didto sing
isa ka halaran, kag ginhingalanan niya
sia nga El-Eiohe-Israel.''^

Si Diaa kag ang mga Sikem itihon.

KAG naggowa si Dina, ang anak
nga babae ni Lea, nga ginpanga-

nak ini sia niya kay lakob, sa pagtan-
aw sa mga anak nga babae sang ka-
dutaan.

2 Kag nakita sia ni Sikem, anak ni

Hamor nga Hebinhon, dunganon sa
sadtong duta, kag ginkuha niya sia kag
nagdulog sia sa iya, kag ginpapaubus
sia niya.

3 Apang ang iya kalag nabuyok kay
Dina, anak nga babae ni Lea, kag nag-
kaiuyag sia sa dalaga, kag ginhambal
niya ang tagiposoon sang pamatan-on.
4 Kag naghambal si Sikem kay Ha-

mor, nga ij'^a ama}^ nga nagasiling;
" Paasawi ako sini nga dalaga."

5 Kag si lakob nakabati, nga gindagta-
an si Dina nga iya anak. Kag sang
didto ang iya mga anak nga lalaki sa
latagon upud sa iya kahayupan, naghi-
pus si lakob tubtub nga mag-alabut sila.

6 Kag nagpaduiong si Hamor, amay
ni Sikem, kay lakob, sa paghambal sa iya.

7 Kag nag-alabut ang mga anak ni

lakob gikan sa latagon, sang pag--

kahibalo nila sini ; kag nagsulubo ang
mga lalaki, kag nagkalaakig sing daku,
kay si Sikem naghimo sing isa ka pagka-
huya sa Israel, nga nagdulog sa anak
nga babae ni lakob ; nga indi dapat
paghimoon.

8 Kag si Hamor naghambal as ila,

nga nagasiling :
" Ang kalag sang akon

anak nga si Sikem nabuyok sa inyo
anak nga babae

;
ginaampo ko sa imo,

nga ipaasawa ninyo sia sa iya.

9 Kag maginasawahay-kita ; nga iha-

tag nin> o sa amon ang inyo mga anak
nga babae, kag kuluha-kamo sang sa
amon.

10 Kag puluyo-kamo upud sa amon

;

kay ang duta yara sa atubangan ninyo

;

puluyo-kamo kag palangabuhi-kamo sa

iya, kag taiagiya-kamo sa iya."

* El-Elohe-Israely ang Dios amo ang
Dios sa Israel.
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11 Kag si Sikem man nagsiling sa

amay kag sa mga iitud /?/ Dina :
" Na-

kakita ako kunta sing bugay sa inyo
mga mata, kag magahatag ako sang
pagaisiling ninyo sa akon ;

12 Pangayoi-ninyo ako sang labing

daku nga dolot kag hatag, nga ako
magahatag sini, sono sang pagaisiling

ninj^o sa akon ; kag pagipaasawa-ninyo
sa akon ang dalaga,"

13 Kag nagsalabat ang mga anak ni

lakob kay Sikem kag kay Hamor, nga
iya ama}'", nga may limbcng ; kag nag-
halambai silasing siibutig sini, tungud kay
gindagtaan niya si Dina, nga ila iitiid.

14 Kag nagsililing sila sa ila :
" Indi

kami sarang makahimo sini sa paghatag
sa amon litud nga babae sa tawo nga
ditinuli, kay nga sa amon kalangil-aran
ini.

15 Apang sa sini lamang nga kasug-
tanan magahiiisugot kita : nga magma-
nginsubung kanio sa amon, nga magpa-
tuli sa inyo ang tanan nga lalaki.

16 Niyan pagaihatag namon sa inyo
ang amon mga anak nga babae, kag
magakuluha kami sang sa inyo ; kag
magpulu3''6 kami upud sa inyo, kag
magmanginisa kita ka banwa.

17 Apang kon indi kamo magpala-
mati sa pagpatuli sa inyo, pagakuhaon
nam.on ang am.cn anak nga babae, kag
magalalakat kami."

18 Kag ang ila mga polong nangin-
mga maayo sa mga mata ni Hamor, kag
ni Sikem, anak ni Hamor.

19 Kag W3}A magpadugay ang pama-
tan-on sa paghimo sadto, kay ang anak
nga babae ni lakob nagpahamuut sa iya,

Kag sia among labing dimganon sa
bug-os nga balay sang iya amay.
20 Niyan si Hamor kag si Sikem

nga iya anak nagkaladto sa gawang
sang ila banwa ; kag ginhambai nila ang
mga lalaki sang ila banwa, nga nagasi-
liling

:

21 ** Ining mga lalaki mga makidaitcn
sila sa aton, kag magapuluyo sila sa
kadutaan, kag magapalangabuhi sila sa
iya ; busa, yari karon, ang duta tuman
ka sangkad nga sa ila. Kita magapa-
langasawa sa ila mga anak nga babae,
kag pagaihatag naton sa ila ang m-ga
aton.

22 Lamang sa sini nga kasugtanan
ining mga tawo magahisugot sa aton,
agud nga magpuyo sila sa aton kag

magmanginisa kita ka banwa, kon ma-
gapatuli sa aton ang tanan nga lalaki,

subung nga sila gid mga tinuli.

23 Ang ila kahayupan kag ang ila

pagkabutang, kag ang tanan nila nga
mga kasapatan, ; indi bala sila aton ?

Lamang maghilisugot kita sa ila, kag
magapuluyo sila upud sa aton."

24 Kag nagtuluman kay Hamor kag
kay Sikem, nga iya anak, ang tanan
nga naggulowa sa banwa; kag gintuli

nila ang tanan nga lalaki, ang tanan nga
naggulowa sa gawang sang ila banwa.

25 Kag nahanabu, sang ikatlo ka ad-
law sang nagabalatyag sila sang daku nga
kasakit, nga ang duha ka anak ni lakob,
si Simeon kag si Lebi, mga utud nga
lalaki ni Dina, nagkuluha ang tagsatagsa
sang iya hinganiban, kag nagkaladto
batok sa banwa nga maisug gid, kag
ginpatay nila ang tanan nga mga lalaki.

26 Kag ginpatay man nila sa sulab
sang hinganiban si Hamor kag si Sikem
nga iya anak ; kag ginkuha nila si Dina
sa balay ni Sikem, kag naggulowa sila.

27 Kag ang mga anak ni lakob nag-
palakadto sa m.ga patay, kag gin-ati nila

ang banwa, tungud kay gindagtaan ang
ila utud.

28 Kag ginkuha nila ang ila mga
obeha, kag ang mga baka, kag ang ila

mga asno, kag ang yara sa banwa kag sa
latagon

;

29 Kag gindalala nila nga mga bihag
kag gin-ati nila ang mga mangad, kag
ang tanan nila nga mga kabataan, kag
ang ila mga asawa, kag ang tanan nga
yara sa mga balay.

30 Niyan nagsiling si lakob kay
Simeon kag kay Lebi :

" Ginagamo
ninyo ako sa paghimo sa akon nga
kalangil-aran sa mga pumuluyo sini

nga duta, sa mga Kanaahon kag sa mga
Peresinhon ; tungud kay may diyota}^

lamang ako nga tawo, m^agtilingub sila

batok sa akon, kag pasapilason nila ako,
kag pagalaglagon n.'.a ako kag ang
akon balay."

31 Kag sila nagsalabat :
"

l Pagakabi-
gon bala nila ang amon utud nga babae
subung sang isa ka bigaon ?

"

Si lakob sa Bethel—Pagkapaty oi Rakel kag

ni Isaak.

3C KAG nagsiling ang Dios kay la-
'^ kob : " Tindug-ka, taklad-ka sa

Bethel, kag puyo-ka didto, kag hirao-ka
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didto sing isa ka halaran sa Dios, nga
nagpahayag sa imo, sang nagapalagyo
ka kay Esau nga imo utud.

2 Nij'^an si lakob nagsiling sa iya pani-

maidy kag sa tanan nga mga yara upud
sa iya :

" Kuhaa-ninyo ang mga dios

nga dumuluong nga yara sa tunga ninyo,
kag palaninlo-kamo, kag ililis-kamo sang
inyo mga panapton.

3 Kag magtilindug-kita, kag magta-
laklad-kita sa Bethel ; kag magahimo ako
didto sing halaran sa Dios, nga naga-
sabat sa akon sa adlaw sang akon kaiis-

danan, kag nagupud sa akon sa dalanon,
nga ginlaktan ko."

4 Sa sini ginhatag nila kay lakob ang
tanan nga mga dios nga dumuluong, nga
yara sa ila mga kamut, kag ang mga
aritos nga yara sa ila mga dulungan

;

kag si lakob nagtago sa ila sa idalum
sang isa ka terebinto, nga yara sa luyo
sang Sikem.

5 Kag nagtalaliv/an sila ; kag ang ka-

kugm.at sa Dios nanginsa ibabaw sang
mga kabanwaanan nga yara sa palibot
nila, kag wala nila paglagsa ang mga
anak ni lakob.

6 Kag nag-abut si lakob sa Lus, nga
yara sa duta sa Kanaan (ini among
Bethel), sia kag ang bug-os nga banwa
nga yara upud sa iya.

7 Kag nagpatindug sia didto sing isa

ka halaran, kag ginhingalanan niya ang
duug nga El-Bethel ;* kay didto nag-
pahayag sa iya ang Dios, sang sia nag-
palagyo sa iya utud.

8 Niyan namatay si Debora, sisiwa ni

Rebeka,kag ginlubung sia sa idalum sang
Bethel, sa idalum sang terebinto ; kag
ginhingalanan niya sia nga Alon-
Bakut.t

9 Kag nagpahayag liwan ang Dios
kay lakob, sang nagbalik sia sa Padan-
Aram, kag ginpakamaayo sia niya.

10 Kag nagsiling sa iya ang Dios

:

" Ang imo ngaian amo si lakob, indi na
pagtawgon ang imo ngaian nga si lakob,
kondi si Israel manginimo ngaian," kag
ginhingalanan niya sia nga si Israel.

11 Kag nagsiling sa iya ang Dios:
" Amo ako ang Makagagahum nga Dios :

magpamunga-ka kag pagdamu-ka ; isa ka
katawohan kag katilingban sang mga

* El-Bethel, ang Dios sang Bethel,

t AJon-Bahit, alon kon terebinto sang
paghibi.

katawohan magagikan sa imo, kag mga
hari magagulowa sa imo mga hawak,

12 Kag ang duta, nga ginhatag kay
Abraham kag kay Isaak, pagaihatag ko
sa imo ; kag sa imo kaliwatan sa olehe
nimo pagaihatag ko ang duta."

13 Kag nagsaka ang Dios gikan sa

iya, sa duug diin naghambal sia sa iya.

14 Kag si lakob nagpatindug sing isa

ka handumanan sa duug sa diin nag-
hambal sia sa iya, isa ka handumanan
nga bato, kag ginbobo niya sa ibabaw
niya ang halad nga ilimon, kag nagula
sa ibabav/ niya sang lana.

15 Kag ginhingalanan ni lakob yadto
nga duug, diin ang Dios naghambal sa

iya, nga Bethel.

16 Kag nagtaliwan sila sa Bethel, kay
may diyotay pa nga lalakton sa pag-abut
sa Eprata, sang si Rakel nag-anak, kag
maiwat ang iya pag-anak.

17 Kag nahanabu, nga subung may
kaiwat sa iya pag-anak, nagsiling sa iya

ang manughilot :
" Indi ka mahadluk,

nga ining anak manginimo man."
18 Kag nahanabu nga, sang paggowa

sa iya sang kalag (kay namatay sia),

ginhingalanan niya sia nga si Ben-oni*
;

apang ginhingalan sia sang iya amay
nga si Benyamin.t

19 Kag si Rakel namatay, kag ginlu-

bung sia sa dalan sa Eprata (nga among
Bethleem).
20 Kag ginbutangan ni lakob sing isa

ka handumanan sa ibabaw sang iya

lulubngan. Ini amo ang handumanan
Gang lulubngan ni Rakel tubtub karon.

21 Kag nagtaliwan si Israel, kag gin-

humlad niya ang iya layanglayang sa

pihak sang Migdal-eder.
22 Kag nahanabu, sang nagapuyo si

Israel sa sadto nga duta, nga si Ruben
nagkadto sa pagtolog upud kay Bilha,

nga babae sang iya amay ; nga nahi-

baloan ini ni Israel.

23 Bu§a karon, ang mga anak ni Israel

nanginnapulo kag duha : ang mga anak
ni Lea : si Ruben, ang panganaj'' ni

lakob ; ugaling si Simeon, si Lebi, si

luda, si Isakar kag si Sabulon.

24 Ang mga anak ni Rakel : si lose,

kag si Benyamin.
25 Kag ang mga anak ni Bilha, alagad

* Ben-oni, anak sang akon kasakit.

t Benyamin, anak sang kamut nga
too.
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nga babae ni Rakel : si Dan kag si

Napteli.

26 Kag ang mga anak ni Silpa, alagad

nga babae ni Lea : si Gad kag si Aser.

Ini sila nangin mga anak ni lakob, nga
nagkalatawo sa iya sa Padan-Aram.

27 Kag nagkadto si lakob kay Isaak,

nga iya amay, sa Mamre, sa Kiriat-

Arba (nga among Hebron), nga didtq

nagpanlugayaw si Abraham kag si

Isaak.

28 Kag ang mga kaadlawan ni Isaak

nangin isa ka gatus kag kawaloan ka
tuig.

29 Kag nagtinga si Isaak, kag nama-
tay kag ginsimpon sia sa iya mga
banwa, nga tigulang kag busug na sa

pagkabuhi. Kag giniubung sia ni Esau
kag ni lakob, nga iya mga anak.

Mga kaliwatan ni Esau.

O^ KAG ini sila among mga kali-
OV-/ watan ni Esau (nga amo 'ang

Edom)

:

2 Si Esau nagpangasawa sa mga anak
nga babae ni Kanaan : kay Ada, anak
nga babae ni Elon nga Hetinhon, kag
kay Oholibama, anak nga babae ni

Ana, anak nga babae ni Sibeon nga
Hebinhon

:

3 Kag kay Basemat, anak nga babae ni

Ismael, nga u*vid nga babae ni Nebayot.
4 Kag si Ada nag-anak sa kay Esau

kay Elipas, kag si Easemat nag-anak
kay Rehuel

;

5 Kag si Oholibama nag-anak kay
leus, kay lalam kag kay Kora. Ini

sila among mga anak ni Esau, nga nag-
kalatawo sa duta sa Kanaan.

6 Kag ginkuha ni Esau ang iya mga
asawa, kag ang iya mga anak nga
lalaki kag babae, kag ang tanan nga
mga tav/o sa iya balay, kag ang iya
mga kahayupan, kag ang tanan niya
nga mga kasapatan kag ang bug-os niya
nga pagkabutang, nga nakita niya sa
duta sa Kanaan, kag nagkadto sia sa isa

ka duta sa atubangan ni lakob nga iya
litud.

7 Kay ang pagkabutang nila daku,
kag indi sila sarang makapuyo sing
tingub, bisan ang duta sang ila pagda-
pon indi sarang makadala sa ila, bangud
sang ila mga kahayupan.

8 Kag si Esau nagpuyo sa bukid sa
Seir ; si Esau among Edom.

9 Yari karon ang mga kaliwatan ni

Esau, amay ni Edom, sa bukid sa Seir.

10 Ini sila amo ang mga ngalan sang
mga anak ni Esau : si Elipas, anak ni

Ada, asawa ni Esau, si Rehuel, anak ni

Basemat, asawa ni Esau.
11 Kag ang mga anak ni Elipas

nangin si Teman, si Omar, si Tsepo, si

Gatam kag si Kenas.
12 Kag si Timna nanginbabae ni

Elipas, anak ni Esau, kag nag-anak sia sa
ij-^a kay Amalek. Ini sila among mga
anak ni Ada, nga asawa ni Esau.

13 Kag ang mga anak ni Rehuel : si

Nahat kag si Serak, si Sama kag si

Misa. Ini sila among mga anak ni

Basemat, asawa ni Esau.

14 Ini sila among mga anak ni Oho-
libama, nga asawa ni Esau, anak nga
babae ni Ana, anak nga babae ni Tsi-

beon : sia nag-anak sa kay Esau kay
leus, kay^alam kag kay Kora.

15 Ini sila among mga pangolo sang
mga anak ni Esau : ang mga anak ni

Elipas, panganay ni Esau : ang pangolo
nga si Teman, ang pangolo nga si Omar,
ang pangolo nga si Tsepo, ang pangolo
nga si Kenas

;

16 Ang pangolo nga si Kora, ang
pangolo nga si Gatam kag ang pangolo
nga si Amalek. Ini sila among mga
pangolo sang kaliwat ni Elipas sa duta
sa Edom. Ini sila mga anak ni Ada.

17 Kag ini sila among mga anak ni

Rehuel, anak ni Esau : ang pangolo nga
si Nahat, ang pangolo nga si Serak, ang

I

pangolo nga si Sama kag ang pangolo
nga si Misa. Ini sila among mga pango-
lo sang kaiiwat ni Rehuel sa duta sa

Edom. Ini sila among mga anak ni

Basemat nga asawa ni Esau.
18 Kag ini sila among mga anak ni

Oholibama, asawa ni Esau : Ang pa-
ngolo nga si leus, ang pangolo nga si

lalam, kag ang pangolo nga si Kora.
Ini sila among mga pangolo sang
kaiiwat ni Oholibama, anak nga babae
ni Ana, asawa ni Esau.

19 Yari karon ang mga anak ni Esau,
kag ini sila ang ila mga pangolo. Ini

among Edom.
20 Kag ini sila among mga anak ni

Seir nga Horinhon, mga pumuluyo sa

sadtong duta : si Lotan, si Sobal, si

Tsebeon kag si Anai

;

21 Si Dison, si Eser kag si Disan. Ini

sila among raga pangolo sang mga Ho-
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rinhon, mga anak ni Seir, sa duta sa

Edom.
22 Ang mga anak ni Lotan amo : si

Hori kag si Heman ; kag si Timna
among utud nga babae ni Lotan.

23 Kag ini sila ang mga anak ni

Sobal : si Alban, si Manahat, si Ebal, si

Sepo kag si Onam.
24 Ini sila ang mga anak ni Sibeon : si

Aia kag si Ana. Ini si Ana amo ang
nakasapo sang mga tuburan nga mainit

sa kahanayakan, sang ginapahalab niya

ang mga asno ni Tsibeon nga iya amay.

25 Ang m.ga anak ni Ana amo si

Dison, kag si Oholibama, anak nga ba-

bae ni Ana.
26 Ini sila mga anak ni Dison : si

Hemdan, si Esban, si litran kag si Ke-
ran,

27 Ini sila mga anak ni Eser : si Bil-

han, si Sahaban kag si Akan.
28 Ini sila mga anak ni Dison : si Hus

kag si Aran.
29 Ini sila among mga pangolosang

mga Horinhon: Ang pangoio nga si

Lolan, ang pangoio nga si Sobal, ang
pangoio nga si Sibeon, kag ang pangoio
nga si Ana

;

30 Ang pangoio nga si Dison, ang
pangoio nga si Eser, ang pangoio nga si

Disan, Ini sila among mga pangoio
sang mga Horinhon, sono sang ila mga
pangoio, sa duta sa Seir.

31 Yari karon ang mga hari nga
naghalari sa duta sa *Edom, sa wala pa
maghari ang hari sa ibabaw sang mga
anak ni Israel

:

32 Si Bela, anak ni Beor, naghari sa

Edom, kag ang ngalan sang iya banwa
among Dinaba.

33 Kag namatay si Bela, kag naghari

nga salili niya si lobab, anak ni Serak,

sa Bosra.

34 Kag namatay si lobab, kag naghari
nga salili niya si Husam, sa duta sang
mga Temaninhon.

35 Kag namatay si Husam, kag
naghari nga salili niya si Hadad, anak ni

Badad, nga nagpilas kay Madian sa lata-

gon sa Moab, kag ang ngalan sang iya

banwa among Abit.

36 Kag namatay si Hadad, kag
naghari nga salili niya si Samla, sa

Masreka.

37 Kag namatay si Samla, kag nag-
hari nga salili niya si Saul, sa Rehobot
sang suba.

38 Kag namatay si Saul, kag naghari
nga salili niya si Baal-Hanan, anak ni

Akbor.
39 Kag namatay si Baal-Hanan, anak

ni Akbor, kag naghari nga salili niya si

Hadar ; ang ngalan sang iya banwa
among Pahu, kag ang ngalan sang iya
asawa si Mehetabel, anak nga babae ni

Matred, anak nga babae ni Mesahab.
40 Yari karon ang mga ngalan sang

mga pangoio sang kalnvat ni Esau, sono
sa ila mga panimalay, sono sang ila mga
duug, kag sa ila mga ngalan : ang
pangoio nga si Timna, ang pangoio nga
si Alba, ang pangoio nga si letet

;

41 Ang pangoio nga si Oholibama,
ang pangoio nga si £la, ang pangoio
nga si Pinon

;

42 Ang pangoio nga si Kenas, ang
pangoio nga si Teman, ang pangoio
nga si Mibsar

;

43 Ang pangoio nga si Magdiel kag
ang pangoio nga si Iram. Ini sila

among mga pangoio sa Edom, sono sa
ila mga puluy-an, sa duta sang ila mga
kaugalingon. Ini amo si Esau nga
amay sang mga Edominhon.

Si lose ginbaligya sang iya mga utud.

KAG nagpuyo si lakob sa duta sa

diin nagdapon ang iya amay, sa

duta sang Kanaan.
2 Ini sila among mga kaliwatan ni

lakob : si lose, sang nagaedad sia sing
napulo kag pito ka tuig, nagpahalab sia

sang mga obeha upud sa iya mga litud
;

lanubo sia upud sa m.ga anak ni Bilha,

kag sa mga anak ni Silpa, mga babae
sang iya amay ; kag ginbalita ni lose sa

iya amay ang malain nga kabantugan
nila,

3 Kag ginhigugma ni Israel si lose
sing labi sa tanan niya nga mga anak,
kay ginpanganak niya sa iya katigula-

ngon ; kag ginhimoan niya sia sing isa

ka panapton sa lainlain nga mga duag.

4 Kag sang nakita sang iya utud, nga
ang ila amay nagahigugma sa iya labi

sang tanan niya nga mga utud, ginadum-
tan nila sia, kag indi sila sarang maka-
hambal sa iya sing makigdaiton.

5 Kag si lose nagdamgo sing isa ka
damgo, kag ginsugid niya ini sa iya mga
utud; kag sila nagdulumut pa gid sa

iya.

6 Kag sia nagsiling sa ila : " Pamati-
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kamo karon sinr nga damgo, nga gin-

damgo ko

:

7 Yari karon, nga nagabulugkos kita

sing mga linaylay sa tunga sang latagon,

kag yari karon, nga ang akon binugkos
nagatindug, kag nagatadlung sia, kag
nga ang inyo mga binugkos nagalilibut

kag nga nagaduluko sa akon."

8 Kag nagsalabat sa iya ang iya mga
utud :

""
i Magahari ka bala sa ibabaw

namon, kon magaginoo ka sa ibabaw
namon ? " Kag gindumtan pa gid niia

sia, bangud sang iya mga damgo kag
sang iya mga polong.

9 Kag nagdamgo sia sing isa pa ka
damgo, kag ginsugid hiya ini sa iya mga
utud, nga nagasiling :

" Yari karon,

nga nagdamgo ako sing isa pa ka dam-
go ; kag yari karon, nga ang adlaw kag
ang bulan, kag ang napiilo kag isa ka
bitoon nagalayaub sa akon."

10 Kag ginsugid niya ini sa iya amay
kag sa iya mga utud ; kag ang iya amay
nagsabdong sa iya :

"
i Ano nga damgo

baia ini nga gindamgo mo ? i Magakari
bala ako kag ang imo iloy, kag ang imo
mga utud sa pagyaub sa imo ?

"

11 Kag ang iya mxga utud may kahisa

sa iya, apang ang iya amay nagapama-
landong sini.

12 Kag ang mga litud ni lose nagpala-
kadto sa pagpahalab sang kahayupan
sang iya amay sa Sikem..

13 Kag nagsiling is Israel kay lose

:

"
I Indi bala nagapalahalab ang imo mga

utud sang mga obeha sa Sikem ? Kari-
ka, kag pagaipadala ko ikaw sa ila."

Kag sia nagsabat sa iya : " Yari ako."

14 Kag sia nagsiling sa iya :
" Lakat-

ka karon kag tan-awon-mo kon napaano
ang imo mga utud, kag kon napaano ang
mga obeha ; kag dal-hi ako sang sabat."

Kag ginpadala niya sia kutub sa nalup-
yakan sang Hebron, kag sia napa-
Sikem.

15 Kag nakita sia sang isa ka tawo,
kag yari karon, nga nagalakat sia sa
kaomahan nga wala sing padulungan

;

kag ginpamangkot sia sadto nga tawo,
nga nagasiling :

'*
i Ano bala ang

ginapangita mo ?

"

16 Kag nagsabat sia :
" Sa akon mga

utud nagapangita ako. Ginaampo ko
sa imo, nga isiling mo sa akon sa diin
sila nagapahalab ?

"

17 Kag nagsiling ang tawo :
" Nag-

halin sila diri ; kag nabatian ko sa ila

ang siling : Makadto kita sa Dotan."
Kag si lose nagsunud sa iya mga utud
kag nakita niya sila sa Dotan.

18 Apang nakita sia niia sa rnalayo
;

kag sa wala pa sia makaabut sa ila, nag-
silinapul sila batok sa iya sa pagpatay
sa iya.

19. Kag nagsinilingay ang isa sa isa :

'•' Yari karon, nagapakari ang paladam-
go.

20 Busa karon, kalari-kamo, kag pat-

yon naton sia, kag iholog naton sia sa

iDobon, kag magasiling kita : Isa ka
sapat nga mabangis nagtukub sa iya

;

nij'^an tan-awon naton kon ano ang
madangatan sang iya mga damgo."

21 Apang sang pagkabati sini ni

Ruben, ginluwas sia niya sa ila mga
kamut, nga nagasiling :

*' Indi naton
sia pagpatyon."

22 Kag nagsiling man sa ila si Ruben

:

" Dili kamo magpatolo sing dugo ; iho-

log sia sa sina nga bobon, nga yara sa

kahanayakan, apang indi ninyo pagba-
yawon ang kamut sa iya." Ini ginsiling

niya sa pagluwas sa iya sa ila mga kamut,
agud nga mapabalik sia niya sa iya

amay.
23 Kag nahanabu, sang si lose nag-

abut sa iya mga utud, nga ginpauba niia

kay lose ang iya bayo, ang bayo nga
madamu sing duag, nga iya ginbayo

24 Kag dinakup niia sia^ kag ginholog
sia niia sa bobon ; apang ang bobon
wala sing sulud, wala sing tubig.

25 Kag nagiingkod sila sa pagkaon
sang tinapay ; kag sang binayaw niia

ang ila mga mata, nagtololok sila, kag
yari karon ang isa ka bunghay sang mga
ismaelinhon, nga nagapalakari gikan sa

Galaad upud sang ila mga kamelyo, nga
napakuluhan, sing mga pahamut, ihala-

plas kag tagok nga mahamut, nga gina-

dala niia sa Egipto.

26 Kag si luda nagsiling sa iya mga
utud :

"
i Ano bala ang kapuslanan

naton sa pagpatay sa aton utud, kag
sa pagtabon sang iya dugo ? ' :

27 Palapit-kamo, kag ibaligya naton
sia sa mga Ismaelinhon, kag indi naton
pagbayawon ang aton kamut sa iya ; kay
aton utud sia, aton man uuud." Kag
nagugyon sa iya ang iya mga utud.

28 Kag nag-alagi ang mga manugba-
ligya nga Madiahanon. Kag ang mga
litud ni lose nagbatak sa iya sa bobon
kag ginpasaka niia sia ; kag ginbaligya
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nila si lose sa mga Ismaelinhon sa duha
ka piilo ka panic! nga kuarta. Kag gin-

dala nila si lose sa Egipto.

29 Kag sang pagbalik ni Ruben sa
bobon, yari karon, waia na si lose sa

bobon ; kag ginisi niya ang iya mga
panapton. ^

30 Kag sang bimalik sia sa iya mga
utud, nagsiling sia sa ila :

"
i
Ang pa-

matan-on wala na ! Kag ako, i sa diin

bala ako makadto ?

"

31 Niyan kinuha nila ang bay6 nga
malaba ni lose ; kag sang pinugutan
nila ang isa ka kanding nga lalaki,

tinam-oy nila sa dugo ang bayo.

32 Kag ginpadala nila ang bayo nga
madamung duag, kag ginpalambut nila

ini sa ila amay, nga nagasiling :
'* Ini

anion sia nakita. Kiialaha karon kon
amo ini ang bay6 sang imo anak, kon
indi."

33 Kag nakilala niya sia, kag nagsi-

ling sia: "Amo ang bayo sang akon
anak ; isa ka sapat nga mapintas nag-
tukub sa iya ; sa wala sing duhaduha
ginhalunhon si lose."

34 Niyan ginisi ni lakob ang iya mga
panapton, kag nagsuklob sia sing panap-
ton sa lalaw, kag naglalaw sia bangud
sang iya anak sa malawig nga mga
adlav/.

35 Kag nagtilindug ang tanan niya
nga mga anak nga alaki kag ang tanan
niya nga mga anak nga babae sa pagli-

pay sa iya ; apang sia nagdumili nga
paglipayon, nga nagasiling :

" Indi.

Kay magapanaug ako sa akon anak, nga
may lalaw, tubtub sa lulubngan." Kag
naghibi ang iya amay tungud sa iya.

36 Kag ginbaligya sia sang mga Ma-
dianinhon sa Egipto kay Potipar, salali-

gan ni Paraon, pangolo sang mga
manugbantay.

Si luda kag si Tamar.

00 KAG nahanabu, sa sadtong panag-
*^0 on, nga si luda nagdulhog upud
sa iya mga utud, kag nakigimpon sa isa

ka lalaki, nga Adulaminhon, nga ginahi-

ngaianan nga si Hira.
2 Kag nakita didto ni luda ang anak

nga babae sang isa ka tawo nga Kana-
anhon, nga ginahingalanan nga si Sua,
kag ginkuha niya sia kag nagsulud
sa iya.

3 Kag nanamkon sia, kag nag-anak

sia sing isa ka anak nga' lalaki, kag gin-
hingalanan niya sia nga si Er.

4 Kag nagpanamkon sia liwan kag
nag-anak sia sing isa ka anak nga lalaki,

kag ginhingalanan niya sia nga si Onan.
5 Kag nagpanamkon pa sia liwan, kag

nag-anak sia sing isa ka anak nga lalaki,

kag ginhingalanan niya sia nga si Sela.
Kag didto sia sa Kesib, sang pag-anak
niya sini.

6 Kag ginpaasawa ni luda kay Er, nga
iya panganay, ang isa ka babae nga gin-
hingalanan sia nga si Tamar.

7 Kag si Er, ang panganay ni luda,
nanginmalain sa mga mata ni lehoba,
kag ginkuhaan sia' ni lehoba sang ka-
buhi.

8 Niyan si luda nagsiling kay Onan

:

" Sulud-ka sa asawa sang imo utud, kag
himoa sa iya ang katungdanan sang
utud sang bana, kag bangon-ka sing
kaliwatan sa imo utud."

9 Kag sang nahibaloan ni Onan, nga
ang kaliwatan indi mangin-iya, naga-
kahanabu nga, kon magsulud sia sa
asawa sang iya utud, ginapaawas niya
sa duta, sa indi paghatag sing kaliwatan
sa iya utud.

10 Kag nanginmalain sa mga mata
ni lehoba ang ginhimo niya, kag gin-

kuhaan man niya sia sang kabuhi.
11 Kag si luda nagsiling kay Tamar

nga iya umagad :
*' Magpuyo-ka nga

balo sa balay sang imo amay, tubtub
nga magdaku si Sela, nga akon anak."
Kay nagsiling sia :

" Nga ayhan indi

man sia mamatay subung sang iya mga
utud." Kag naglakat si Tamar, kag
nagpuyo sa balay sang iya amay.

12 Kag nagliligad ang malawig nga
mga adlaw, kag namatay si Sua, nga
asawa ni luda ; kag sang si luda nag-
kalipay, nagtaklad sia sa mga manug-
alut sang iya mga obeha sa Timnat, sia

kag ang iya abyan nga si Hira, ang
Adulaminhon.

13 Kag ginpahibalo ini kay Tamar,
nga nagasiling :

" Yari karon ang imo
guangan nagataklad sa Timnat sa pag-
alut sang mga obeha."

14 Niyan ginkuha niya sa ibabaw
niya ang mga panapton sa iya pagka-
balo, kag nagpanabon sia sing isa ka
takurung kag pinutus sia, kagnagtin-
dug sia sa gawang sang Enaim, nga
yara sa luyo sang dalan sa Timnat

;

kay ginatan-aw niya nga nagadaku na
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si Sela, kag sia wala pagipaasawa sa

iya.

15 Kag nakita sia ni luda, kag gin-

pakabigaon sia niya, kay gintabunan
niya ang iya nawung.

16 Kag sa dalan nagliso sia nayon sa

iya, kag nagsiling sa i)^a :
" Kari-ka,

ginaampo ko sa imo, nga magsiiliid ako
sa imo :

" kay wala sia makahibalo nga
sia umagad niya. Kag sia nagsiling

:

"
i Ano bala ang pagaihatag mo sa

akon, kon magsuliid ka sa akon ?
*'

17 Sia nagsabat: " Pagapadal-an ko
ikaw sa kahayupan sing isa ka tinday

sang mga kanding." Kag sia nagsiling :

" ; Pagahatagan mo ako bala sing kati-

pan tubtub nga ipadala mo ini ?
"

18 Niyan sia nagsiling :
"

i Ano bala

nga katipan ang pagaihatag ko sa imo ?

"

Sia nag-sabat :
" Ang imo singsing. kag

ang imo lubid, kag ang imo sungkod,
nga 3^ara sa imo kamut." Kag ginhatag
niya sa iya ini, kag nagsulud sia ; kag
sia nagpanamkon sa iya.

19 Kag nagtindug sia, kag naglakat

:

kag ginkuha niya ang tukurung sa iba-

baw niya, kag nagpanaput sang mga pa-

napton sang iya pagkabalo.
20 Kag ginpadala ni luda ang tinday

sang mga kanding sa kamut sang iya

abyan nga Adulaminhon, agud nga
magkuha sang katipan sa kamut sang
babae ; apang v>^ala ni5^a makita sia.

21 Kag nagpamangkot sia sa mga
tawo sa sadto nga dung, nga nagasiling

:

"
i Diin bala ang bigaon sa Enaim, nga

yara sa luyo sang dalan ? " Kag sila

nagsililing : " Wala diri sing bigaon."
22 Niyan sia nagbalik kay luda, kag

nagsiling :
" Wala ko sia makita ; kag

ang mga tinawo man sang duug nagsili-

ling : Diri wala sing bigaon."

23 Kag si luda nagsiling :
" Tagoa ini

nga sa iya, agud nga indi kita magma-
ngintalamayon ;

yari karon ginpadala
ko ini nga tinday, kag ikaw wala maka-
kita sa iya."

24 Kag nahanabu nga, sang lumigad
ang mga tatlo ka bulan, ginpahibalo
si luda, nga nagasiling :

" Si Tamar,
nga imo umagad, nagpakighilawas, kag
matuud pa nga nagabusung sa mga pag-
pakighilawas." Kag si luda nagsiling

:

" Pagov/aa-ninyo sia, kag pagsunugon
sia."

25 Kag sang ginpagowa sia, nag-
pakadto sia sa pagsiling sa iya ugangan :

" Sa lalaki nga tag-iya sini nga mga
butang, nagabusung ako." Kag nagsi-
ling pa sia :

" Pagkilalahon-mo, gina-

ampo ko ia imo, nga kon kay sin-o ining
mga butang, ang singsing, kag ang lubid,

kag ang sungkod."
26 Niyan ginkilala ini sila ni luda,

kag nagsiling sia :
" Matarung pa sia sa

akon, tungud kay wala ko pagihatag sa
iya si Sela nga akon anak." Kag indi

nga mas-a nakilala pa niya sia.

27 Kag nahanabu nga, sa panag-on sa
pag-anak, yari karon may duha sa iya
tian.

28 Kag nahanabu, sang nagaanak sia,

nga naggowa ang kamut sang isa, kag
kinuha sia sang manughilot kag ginhigot
niya sa iya kamut ang isa ka naJiot nga
grana, nga nagasiling :

" Ini mahauna
nga naggowa."

29 Apang nahanabu nga, sang pina-
sulud niya ang kamut, yari karon, ang
iya utud naggowa ; kag a?ig babae nagsi-
ling : ; Ano nga gisi ang ginhimo mo !

i
Ang gisi maholog sa ibabaw nimo !

"

Kag ginhingalanan niya sia nga si

Peres.^

30 Kag sang olehe naggov»^a ang iya
utud, ang may nahot nga grana sa iya
kamut, kag ginhingalanan niya sia nga
si Sera.t

Si lose nagabatok ss asawa n: Potipar.

30 KAG sang nadala si lose sa Egip-^ to, ginbakai sia ni Potipar, kapon
ni Paraon, pangolo sang mga bantay,
lalaki nga Egiptohanon, sa kamut sang
mga Ismaelinhon nga nagdulhog sa iya
didto.

2 Apang si lehoba nagiipud kay lose,

kag nanginlalaki sia nga pinabugana

;

kag yara sia sa balay sang iya ginoo,

nga Egiptohanon.
3 Kag nakita sang iya ginoo, nga si

lehoba yara upud sa iya, kag nga ang
tanan nga ginhimo niya, ginpabugana
ini ni lehoba sa iya kamut.
4 Sa sini nakakita si lose sing bugay

sa iya mga mata, kag nagaalagad sia sa

ij^a ; kag ginhimo sia niya nga tululinan

sang iya balay, kag gintugyan niya sia

sa iya kagamhanan ang tanan nga iya.

5 Kag nahanabu nga, kutub sang pag-

* Peres, pagkaboong.
t Sera, pamanagbanag.
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tulin niya sa iya sang iya balay, kagsang
tanan nga iya, ginpakamaayo ni lehoba
ang balay sang Egiptohanon bangud
kay lose ; kag ang pagpakamaayo ni

lehoba nanginsa ibabaw sang tanan nga
iya, sa balay kag sa latagon,

6 Kag ginbilin niya ang tanan nga
iya sa kamut ni lose, nga wala sia sing
nakilala nahannngiid sa iya, kondi ang
tinapay nga ginkaon niya. Kag si lose

magayon sia sing bayhon kag matahum
sa itiiluluk.

7 Kag nahanabu, sa tapus sini, nga
ang asawa sang iya ginoo nagbutang
sang iya mga mata kay lose, kag nagsi-
ling : " Tolog-ka upud sa akon."

8 Kag sia wala magbuut, kag nagsi-

ling sia sa asawa sang iya ginoo :
" Yari

karon, nga ang akon ginoo wala maga-
kilala sang bisan ano sa balay sa akon,
kag ginbutang niya sa akon kamut ang
tanan nga iya.

9 Wala na sing labing daku sa akon
sa sini nga balay, kag wala gid sing ano
nga butang nga ginadumilian nij'^a sa

akon kondi ikaw,tiingud kay ikaw asawa
niya ; i paano nga maghimo ako sining
dakung kalainan, kag magpakasala ako
batok sa akon Dios ?

"

10 Kag nahanabu, sang nagahambal
sia kay lose sa adlawadlaw, nga wala
niya sia pagapamatii, agud nga mag-
dulog sia sa luyo niya, sa paghigda
upud sa iya.

11 Kag nahanabu isa sina ka adlaw,
nga nagsulud sia sa balay sa paghimo
sang iya tulumanon, nga wala gid sing
bisan sino sang mga sa balay didto sa
balay.

12 Kag ginbuyotan niya sia sa iya
panapton, nga nagasiling :

" Tolog-ka
upud sa akon." Niyan ginbayaan niya
sa iya ang iya panapton sa mga kamut,
kag nagpalagyo sia, kag naggowa sia.

13 Kag nahanabu sang nakita niya nga
nabilin ang iya panapton sa iya mga
kamut, kag nga nagpalagyo sia sa gowa,

14 Nga gintawag niya ang mga sa
balay, kag ginhambal niya sila, nga
nagasiling :

*' Tuluka-ninyo, gindalhan
kita diri sang isa ka Hebreinhon, agud
nga maglahuglahug sa aton. Nagkari sia

sa akon sa pagtolog upud sa akon, kag
ako nagsingit sa mataas nga tingug.

15 Kag nahanabu, sang nakita niya
nga ako nagabayaw sang akon tingug
kag nagsingit, nga ginbayaan niya sa

luyo nakon ang iya panapton, kag nag-
palagyo sia kag naggowa."

16 Kag ginbutang niya sa luyo niya
ang panapton sini, tubtub nga njig-abut
ang iya ginoo sa balay.

17 Niyan naghambal sia sa iya sono
sining mga polong, nga nagasiling

:

" Ang alagad nga Hebreinhon nga
gindala mo diri sa anion, nagkari sa
akon sa pagpakahuya sa akon.

18 Kag siling nga ako nagbayaw sang
akon tingug kag nagsingit, ginbayaan
niya ang iya panapton sa luyo nakon,
kag nalagyo sia sa gowa."

19 Kag nahanabu, sang pagkabati
sang iya ginoo sang mga polong, nga
ginhambal sang iya asawa, nga nagasi-
ling :

" Sa sini nga bagay ginkabig
ako sang imo alagad," nga nagdabdab
ang iya kasingkal.

20 Kag kinuha sang iya ginoo si lose,

kag ginsulud sia niya sa balay sang
bilangoan, nga yadto didto ang mga
binilango sang hari ; kag sia nabilin
didto sa bilangoan.

21 Apang si lehoba nagupud kay
lose, kag ginuntay niya sa iya ang iya
kalooy, kag ginhatagan sia niya sing
bugay sa mga mata sang pangolo sang
bilangoan.

22 Kag ang pangolo sang bilangoan
nagtugyan sa kamut ni lose sang tan-

an nga mga binilango nga yadto sa
sadtong bilangoan ; kag ang tanan nga
ginahimo nila didto, sia amo ang
nagbuhat sa iya.

23 Wala makatatap ang pangolo sang
bilangoan sing ano nga butang nga yara
sa iya kamut ; kay si lehoba yara kaiipud
niya, kag ang iya ginahimo si lehoba
ang nagapabugna sa iya.

Si lose sa bilangoan.

Ajr\ KAG nahanabu, sa tapus sini nga
*yj mga butang, nga ang manug-

tagay sang hari sa Egipto, kag ang ma-
nugtinapay, nagalalapas batok sa ila

ginoo, nga hari sa Egipto.
2 Kag naakig si Paraon batok sa iya

duha ka tulugyanan, batok sa pangolo
sang manugtagay sang alak kag batok
sa pangolo sang mga manugtinapay.

3 Kag ginsulud sila niya nga binilango
sa balay sang pangolo sang bantay nga
hari anon, sa bilangoan nga didto si lose

nabilango.
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4 Kag gintugyan sila sang pangolo
sang bantay kay lose, kag sia nag-alagad

sa ila ; kag nabilango sila sing inadlaw.

5 Kag sila nga cluha, ang manugtagay
sang alak kag ang manugtinapay sang
hari sa Egipto, nga napamilango sa bi-

langoan, nagdalamgo sila nga duha sa

isa lamang ka gab-i, ang tagsatagsa sa

ila sa iya damgo, kag ang tagsatagsa sa

nagakalainlain nga kahologan.
6 Kag si lose nagsuliid sa ila sa pag-

kaaga. kag nagtolok sa ila, kag yari

karon nga nagakalasubo sila.

7 Kag namagkot sia sa mga tulugya-

nan ni Paraon, nga yadto sila upud sa

iya sa bilangoan sa balay sang iya ginoo,

nga nagasiling :
"

i Ano bala ang ka-
bangdanan nga masubu karon ang inyo
mga nawung ?

"

8 Kag nagsalabat sila sa iya :
" Nag-

damgo kami, kag wala sing sin-o nga
makasaysay." Kag si lose nagsiling sa

ila :
"

i Indi bala iya sang Dios ang
mga pagsaysay ? Isugid-ninyo yadto sa

akon, ginaampo ko sa inyo."

9 Nij'^an ang pangolo sang manguta-
gay nagsugid kay lose sang iya damgo,
nga nagasiling :

" Sang nagadamgo
ako, yari karon, ang isa ka pi'mo sang
ubas sa atubangan nakon,

10 Kag sa puno sang ubas may tatlo

ka sanga, kag sang nagapanaling sing,

namulak sia, kag ang iya mga pinung-
pung nagpalatubas sing mga ubas nga
luto.

11 Kag ako naguyat sang tagayan
ni Paraon, kag nagkuha ako sang mga
ubas kag pinuga ko sila sa tagayan ni

Paraon, kag hinatag ko ang tagayan sa

kamut ni Paraon."
12 Niyan nagsiling sa iya si lose

:

" Ini amo ang iya kasaysayan : ang tatlo

ka sanga amo sila ang tatlo ka adlaw :

13 Sa sulud sang tatlo ka adlaw paga-
bayawon ni Paraon ang imo olo, kag
pagaiuli ikaw niya sa imo buluhaton

;

kag magatunghol ka kay Paraon sang
tagayan, subung sang ginbuhat mo anay
sang ikaw manugtagay pa.

14 Apang dumduma ako, kon maang-
kon mo inang kaayohan, kag naga-
ampo ako sa imo, nga magkalooy ka sa

akon : ihambal-mo ako kay Paraon,
kag makuha-mo ako sa sini nga balay.

15 Kay sa pagkamatuud, ginkawat
ako sa duta sang mga Hebreinhon ; kag
subung man wala ako sing ginbuhat

diri, agud nga pagibutang nila ako sa
sini nga bungib."

16 Kag sang nakita sang pangolo
sang mga manugtinapay, nga ginsaysay
niya nga sa maayo, nagsiling sia kay
lose :

" Nagdamgo man ako, nga naga-
tan-aw ako sing tatlo ka tabigtabig nga
maputi sa ibabaw sang akon olo

;

17 Kag sa tabigtabig nga labing ma-
taas may tanan nga mga kalan-on ni

Paraon, pinangabudlayan sang manug-
tinapay ; kag nga ang kapispisan nag-
kalaon sa tabigtabig sa ibabaw sang
akon olo."

18 Niyan si lose nagasabat kag nag-
s'.ling: " Ini-amo ang iya kasaysayan :

Ang tatlo ka tabigtabig amo sila ang
tatlo ka adlaw :

IQ Sa sulud sang tatlo ka adlaw pa-
gakuhaon ni Paraon ang imo olo sa

ibabaw nimo. kag pagaipabitay ka niya
sa isa ka kahoy, kag ang mga kapis-

pisan magakalaon sang imo unud sa

ibabaw nimo."
20 Kag ang ikatlo ka adlaw among

adlaw sang pagkatawo ni Paraon, kag
naghimo sia sing kasadyahan sa tanan
niya nga mga umalagad ; kag ginbayaw
niya ang olo sang pangolo sang mga
manugtagay, kag ang olo sang pangolo
sang mga maugtinapay, sa tunga sang
iya mga umalagad.

21 Kag ginpabalik niya sa Iya pagka-
manugtagay ang pangolo sang mga
manugtagay ; kag ginhatag niya ang
tagayan sa kamut ni Paraon.

22 Apang ginpabitay niya ang pango-
lo sang nga manugtinapay, sono sang
ginpahayag sa iya ni lose.

23 Kag ang pangolo sang mga manug-
tagay wala makadumdum kay lose,

kondi nga nalimutan niya sia.

Si lose nagasaysay sang mga damgo ni Paraon.

A-i KAG nahanabu nga, sang lumigad
•"' ang duha ka tuig, nagdamgo si

Paraon sing isa ka damgo ; kag yari

karon nga sia yara sa malapit sa siiba.

2 Kag sa suba nagatalakas ang pito

ka baka nga mga magayon sa itululuk,

kag tuman ka mga matambok, kag naga-
halalab sila sa katigbawan.

3 Kag ang iban nga pito ka baka
nagatalakas sa olehe nila sa suba ; nga
malaway sa itululuk kag mga kaningaj ;

kag nagadululog sila sa luyo sang mga
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nahauna nga baka sa pangpang sang
suba.

4 Kag ang mga baka nga malaw-ay
sa itululuk kag mga kaningal, nagha-
lalonhon sa pito ka baka nga magayon
sa itululuk kag mga matambok. Kag
nagmata si Paraon.

5 Nagtolog sia liwan, kag nagdamgo
sa makaduha : kag yari karon, ang pito

ka uhay nga matingas kag matahum,
nga nagasalaka sa isa lamang ka daga-
mi.

6 Kag yari karon, ang iban nga pito

ka uhay nga alupinpin kag mgasinunog
sang timug, nga nagagulov/a sa olehe
nila.

7 Kag ang pito ka uhay nga alupin-
pin nagahalalonhon sa pito ka uhay nga
matingas kag mga puno. Kag nagmata
si Paraon ; kag yari karon, nga damgo
ini.

8 Kag nahanabu nga, sang pagkaaga,
nalisang ang iya espiritu ; kag nagpa-
kadto sia kag ginlav/ag niya ang tanan
nga m.ga mago sa Egipto, kag ang tanan
nga mga manginalamon niya. Kag
ginsugid ni Paraon sa ila ang iya mga
damgo, apang v/alay sino nga maka-
saysay sa ila kay Paraon.

9 Niyan ang pangolo sang mga ma-
nugtagay naghambal kay Paraon, nga
nagasiling :

" Nakadumdum ako karon
sang akon mga sala

;

10 Si Paraon naakig batok sa iya

mga alagad, kag ginsulud niya ako sa

bilangoan sa balay sang pangolo sang
mga bantay, ako kag ang pangolo sang
mga manugtinapay.

11 Kag ako kag sia nagdamgo kami
sing isa ka damgo sa isa gid lang ka
gab-i : ang tagsatagsa nagdamgo sono
sang kasaysayan sang iya damgo.

12 Kag yadto didto upud sa anion
ang isa ka pamatan-on nga Hebreinhon,
umala^iad sang pangolo sang mga ban-
tay ; kag ginsugid namon ini, kag sia

nagsaysay sang anion mga damgo ; kag
ginsaysay niya sa tagsatagsa sono sa iya

damgo
13 Kag nahanabu nga, sono sang gin-

saysay niya sa anion, among nahanabu :

sa akon, ginpabalik ako sa akon hili-

kuton, kag ginpabitay ang isa/'

14 Ni>an ginpakadtoan ni Paraon,
kag gintawag niya si lose ; kag gin-

p2.gowa nila sia sing dalidali sa bi-

iangoan, kag ginkiskisan nila sia, kag

ginilisan nila ang iya mga panapton, kag
nag-abut sia kay Paraon.

15 Kag nagsiling si Paraon kay lose :

" Nagdamgo ako sing isa ka damgo,
kag walay sin-o nga magpakot sini

;

apang nakabati ako sing siling sa inio,

nga nagapamati ka sang mga damgo nga
sa pagsaysay sa ila."

16 Kag si lose nagsabat kay Paraon,
nga nagasiling :

" Wala sa akon. Ang
Dios amo ang magasabat sing paghidaet
kay Paraon."

17 Niyan si Paraon nagsiling kay
lose :

" Sa akon damgo, yari karon,
didto ako sa pangpang sang suba.

18 Kag sa suba nagatalakas ang pito

ka baka nga mga matambok kag ma-
gayon sa itululuk, kag nagahalalab sila

sa katigbawan.
19 Kag yari karon, ang iban nga pito

ka baka nagatalakas sa olehe nila nga
mga maniwang kag tuman ka iaw-ay sa

bayhon, mga kagalkal nga wala ako
sing nakita nga iban nga kaangay sa

kalaw-ayon sa bug-os nga duta sa

Egipto.
20 Kag ang mga baka nga maniwang

kag mga malaw-ay naghalalunhon sa
pito ka nahauna nga mga baka nga
matambok.

21 Kag nagsululud sila sa ila mga
kasudlan, apang indi makilala nga nagsu-
lulud sila sa ila ; kay ang ila dagway
malain pa, subung sang una. Kag ako
nagmata.

22 Kag nakita ko man, nga naga-
damgo ako, nga ang pito ka uhay naga-
salaka sa isa gid lamang ka dagami
nga mga matingas kag mga matahum.

23 Kag yari karon, ang pito ka uhay
nga mga iaya, alupinpin kag ginsunog
sang tinjug, nagasalaka sa olehe nila.

24 Kag ang mga uhay nga alupinpin
nagahalalunhon sa pito ka uha}- nga mga
magayon. Kag ginsiling ko ini sa mga
mago, apang walay sin-o nga nagasay-
say sa akon saf/g kakologan."

25 Niyan nagsabat si lose kay Para-
on :

" Ang damgo ni Paraon isa gid

lamang : ang Dios nagpahayag kay
Paraon sang iya pagahimoon.
26 Ang pito ka baka nga mga ma-

gayon, pito sila ka tuig ; kag ang mga
uhay nga mga magayon, pito sila ka
tuig : ang damgo isa gid lamang.

27 Ang pito man ka baka nga mga
maniwang kag mga malaw-ay, nga nag-
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talakas sa olehe nila, pito ka tuig sila

;

kag ang pito ka uhay nga mga alupinpin

kag sinunog sang timug, magamanginpi-
to sila ka tuig nga gutum.

28 Ini amo ang ginasabat ko kay Pa-
raon : Ang pagahimoon sang Dios,

ginpahaj^ag niya ini kay Paraofi.

29 Yari karon, magaabut ang pito ka i

tuig sa daku nga kabugana sa bug-os
|

nga data sa Egipto.

30 Kag magatilindug sa olehe nila

ang pito ka tuig nga gutum ; kag ang
bug-os nga kabugana pagakalipatan sa

duta sa Egipto ; kag pagaupuron sang
gutum ang duta.

31 Kag yadtong kabugana indi na
makilala sa kadutaan, bangud sang gu-

tum nga magasunud, kay sia magama-
nginmabug-at gid.

32 Kag ang pagkahanabu sang damgo
ni Paraon sing makaduha, nagakaholo-
gan nga ang butang maiig-on sa naha-
nungud sa Dios, kag nga ang Dios ma-
gadali sa paghimo sa iya.

33 Ngani, magpangiiolongholong ka-

ron si Paraon sing isa ka lalaVa nga but-

anan kag maaiam, kag pagaibutang niya
ini sa ibabaw sang duta sa Egipto.

34 Maghimo sini si Paraon kag mag-
butang sing mga manugtatap sa ibabaw
sang kadutaan, kag magpabuhis sila sang
jkalima ka bahin sang patnbas sang data
sa Egipto, sa pito ka tuig sang kabuga-
na.

35 Kag magtipon sila sang tanan nga
kalan-on sa sining mga maayo nga tuig

nga nagaabut, kag magdamisag sila sang
trigo sa idalum sang kamut ni Paraon,
nga ipasultid ang kalan-on sa mga
kabanwaanan kag pagtagoon nila ini.

36 Kag ibutang yadtong kalan-on sa

damisag nga sa kadutaan, nga sa pito ka
tuig nga gutum nga magaabut sa duta
sa Egipto, agud nga ang kadutaan indi

malaglag sang gutum."

37 Kag ini nga bagay minamaayo
ni Paraon kag sang iya mga alagad.

38 Kag si Paraon nagsiling sa iya
mga alagad :

"
i Makakita bala kita

sing isa ka tawo nga subung sini, nga sa

iya ang Espiritu sang Dios ?
"

59 Kag si Paraon nagsihng kay lose :

" Tungud kay ang Dios nagpahibalo sa
imo sini nga tanan, wala sing bisan sin-o

nga mahibaloanon kag manginalamon
subung sa imo.

40 Ikaw magamanginsa ibabaw sang

akon balay, kag pagatumanon ang imo
sogo sang bug-os nga akon banv/a.

Lamang sa akon lingkoran nga harianon
manginlabing daku ako sa imo."

41 Kag si Paraon nagsiling kay lose :

" Yari karon, ginabutang ko ikaw sa

ibabaw sang bug-os nga duta sa Egip-
to."

42 Niyan si Paraon nagkuiia sa iya

kamut sang iya singsing, kag ginbutang
nij'^a sia sa kamut ni lose, kag ginpapa-
naputan sia niya sa mga panapton nga
lino nga labing manipis, kag binuta-

ngan sia niya sing isa ka kolintas nga
bulawan sa liog.

43 Kag pinasakay sia niya sa iya

ikaduha ka saiakyan, kag nagabalantala
sila sa atubangan niya :

"
j Abrek !

" *

Kag binutang sia sa ibabaw sang bug-os
nga duta sang Egipto.

44 Kag si Paraon nagsiling kay lose :

" Ako amo si Paraon ; kag kon wala
ikaw% wala sing sin-o nga makabayaw
sang kamut, bisan sang tiil sa. bug-os
nga duta sang Egipto."

45 Kag si Paraon naghingalan kay
lose nga si Sapenat-Panea, t kag hina-

tag niya sa iya nga asawa si Asenat,
anak nga babae ni Potipera, saserdote

sa On. Kag naggowa si lose sa duta
sang Egipto.

46 Kag si lose nagaedad sing katloan
ka tuig, sang pagpaatubang sa iya kay
Paraon nga hari sa Egipto. Kag si lose

naghalin sa atubangan ni Paraon, kag
nanlibutan sia sa bug-os nga duta sang
Egipto.

47 Kag nagpatubas ang duta sa

sadtong pito ka tuig sang kabugana
sang mga hinakop.

48 Kag tinipon niya ang tanan nga
kalan-on sa pito ka tuig nga ginpatubas
sang duta sang Egipto, kag nagdamisag
sia man sing mea kalan-on sa mga ka-
banwaanan, nga ginabutangan niya sa

sulud sang tagsa ka banwa ang kalan-on
sang kaumahan nga nagalilibut sa iya.

49 Kag nagdamisag si lose sing trigo

subung sang balas sang dagat, lakas sa

kadamu, tubtub nga ginuntatan sa pagi-

sip, kay wala sing isipan.

5c Kag natawo kay lose ang duha ka
anak nga lalaki, sa wala pa mag-abut

* Abrek,
\
pangluhud 1

t Sapcnat-Panca, manugsapo sang
tinago.
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ang valmiDia nga tuig sang gutum, nga
ginpanganak siJa sa ii'^a ni Asenat, anak
nga babae ni Potipera, saserdote sa On.

51 Kag ginhingalanan ni lose ang
panganay nga si Manases;* " kay ang
Dios," siluig niya " nagpalipat sa akon
sang tanan nga akon kabudlayan, kag
sang bug-OS nga baldy sang akon amay."

52 Kag ginhingalanan niya ang ika-

dulia nga si Epraim ; t " kay ang
Dios," silins. niya, " naghimo sa akon
nga mabungahon sa diita sang akon
kalisdanan."

53 Kag nagkalatuman ang pito ka
tuig sang kabugana, nga nag-abut sa

duta sang Egipto.

54 Kag nagsulugud ang pag-abut sang
pito ka tuig nga gutum, sono sang
ginsiling ni lose. Kag may gutum sa

tanan nga niga kadutaan, apang sa bug-
os nga duta sang Egipto may tinapay.

55 Kag sang ginbatyag ang gutum sa

bug-OS nga duta sa Egipto, ang banwa
nagsin-git kay Paraon tungud sang tina-

pay. Kag nagsiling si Paraon sa tanan
nga mga Egiptohanon :

" Kaiadto-kamo
kay lose, kag himoa-ninyo ang iya

pagaisiling sa inyo."

56 Kag ang gutum yara na sa bug-os
nga kadutaan, Niyan ginbuksan ni lose

ang tanan nga mga damisag, kag nag-
baiigya sia sa mga Egiptohanon, kay
nagatigdas ang gutum sa duta sang
Egipto.

57 Kag ang bug-os nga duta nag-abut
sa Egipto sa pagbakal kay lose, kay
nagtigdas ang gutum sa bug-os nga duta.

Ang mga utnd ni lose nagadululfaog sa Egipio.-

40 KAG sang nakita ni lakob, nga
^ may mga uyas sa Egipto, nagsi-

ling sia sa iya mga anak :
"

i Kay ngaa
bala nga nagtululukay kamo? "

2 Kag nagasiling sia :
" Yari karon,

nabatian ko nga may mga U3^as sa

Egipto ; dululhog-kamo didto, kag bala-
kal-kamo didto nga sa aton, agud nga
sarang kita mabuhi, kag indi kita mag-
kalamatay."

3 Kag nagdululhog ang napuio ka
litud ni lose sa pagbakal sing trigo sa
Egipto.

4 Apang sa lakob wala magpadala

* Manases, manugpalipat.
t Epraim, dapli nga bunga.

kay Benyamin, nga litud ni lose, upud
sa iya mga utud ; kay nagsiling sia

:

" Ayhan basi pa nga mahanabu sa iya
ang isa ka kalat-an,"

5 Kag nagkaladto ang mga anak ni

Israel sa pagbakal sa tunga sang mga
nagpalakadto, kay may gutum sa Ka-
naan.

6 Kag si lose amo ang ginoo sang
duta, nga nagabaligya sa bug-os nga
banwa sang duta ; kag nag-alabut ang
mga utud ni lose kag naghalapa sa iya
sa duta.

7 Kag si lose, sang pagkakita niya
sang iya mga litud, nakilala niya sila

;

apang sia nagpakadumuluong sa ila, kag
ginhambal niya sila sing m.atigdas gid,

kag nagsiimg sa ila: "iSa diin bala
kamo maghalin ? " Sila nagsalabat

:

"' Sa duta sa Kanaan sa pagbakal sing
kalan-on."

8 Busa nakilala ni lose ang iya m.ga
I utud, apang sila wala makakilala sa iya.

I 9 Niyan nakadumdum si lose sang

j

m-ga damgo, nga gindamgo niya nahanu-
ngad sa ila, kag nagsiling sia sa ila:

Mga maninilag kamo ; sa pagtan-aw

I

sang mga napigawan sang kadutaan
I nagkalari kamo."

I

10 Kag sila nagsalabat sa iya: Indi,

I

ginoo namon ; apang ang imo mga ala-

gad nagkalari sa pagbakal sing kalan-on.
11 Kami nga tanan, mga anak kami

sang isa ka lalaki ; mga tawo kami sa

kamatooran : ang imo m.ga alagad indi

nga mas-a nangin mga maninilag."
12 Kag sia nagsiling sa ila :

" Indi ;

sa pagtan-aw sang mga napigawan
sang kadutaan nagkalari kamo."

13 Kag siia nagsalabat: "Ang imo
mga alagad napuio kami kag duha ka
magutud, mga anak sang isa ka lalaki sa

duta sa Kanaan ; kag yari karon ang
manghud yadto karon sa amon amay,
l^g ang isa wala na."

14 Kag si lose nagsiling sa ila :
" Ini

among ginsiling ko sa inyo, nga magapa-
matuud nga kamo mga maninilag.

15 Sa sini pagapamatud-an kamo :

nagakabuhi si Paraon, nga indi kamo
magulowa diri, kondi nga ang inyo utud
nga manghud mag-abut diri.

16 Ipadala-ninyo ang isa sa inyo, kag
magdala diri sa inyo litud ; kag kamo
magapalabilin nga mga binilango, agud
manginmapamatud-an ang inyo mga
polong, kon may kamatooran sa inyo

:
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kag kon wala, nagakabuhi si Paraon,
nga kamo mga maninilag,"

1/ Kag gintipon niya sila sa bilango-

an sa sulud sang tatlo ka adlaw.
18 Kag sa ikatlo ka adlaw nagsiling

sa ila si lose :
" Himoa-ninyo ini, kag

magkabuhi kamo. Ako nagakhadluk sa

Dios.

19 Kon mga tawo kamo sa kamato-
oran, magpabilia nga binilango sa balay
sang inyo bilangoan aiig isa sang inyo

mga utud ; kag lakat-kamo, kag dala-

kamo sang trigo nga sa gutum sa inyo
balay

;

20 Apang pagadalhon ninyo diri sa

akon ang inyo utud nga manghud, kag
manginmamatud-an ang inyo mga po-
long, kag indi kamo magkalamatay."
Kag naghilimo sila sing subung sini.

21 Kag nagasiniiingay ang isa sa isa :

"Sa pagkamatuud, nakasala kita batok
sa aton litud ; nga nakita naton ang ka-
lisdanan sang iya kalag sang nag-ampo
sia sa aton, kag wala naton sia pagpa-
matii ; tungud sini nag-abut sa ibabavv

naton ini nga kalibdanan."
22 Niyan si Ruben nagsabat sa ila,

nga nagasiling :
"

i "VVala bala ako
maghambal sa inj^o kag nagsiling ako :

Indi kamo magpalakasala batok sa pa-
matan-on ; kag wall kamo niagdulu-
ngug ? Yari karon ang iya dugo gina-

pangayo man."
23 Kag sila wala makahibalo, nga

si lose nakahangup sa ila, kay may
manugbadbad sa tunga nila.

24 Kag ragpalayo sia sa ila kag nag-
hibi. Ugaling nagbalik sia sa ila, kag
naghambal sa ila, kag ginkaha niya sa

tunga nila si Simeon, kag ginbilango
niya sia sa mga iiiata nila.

25 Kag nagsogo si lose nga pagpun-
on nila ang ila mga suludlan sang trigo,

kag pagiuli nila ang kuarta sang tagsa-

tagsa sa ila sululudlan, kag paghatagan
sila nila sing pagkaon nga sa dalanon :

kag ginhimo ang subung sini sa ila.

26 Kag ginpakolo nila ang ila trigo

sa ibabaw sang ila mga asno, kag nag-
talaliwan sila didto.

27 Kag sang binukaran sang isa sa ila

ang iya suludlan sa pagpakaon sang iya
asno sa palahuwayan, nakita niya ang
iya kuaria nga yara sa baba sang iya
suludlan.

28 Kag nagsiling sia sa iya mga utud :

" Ginuli sa akon ang akon kuarta, kag

yari karon, sia sa akon suludlan pa.

Niyan nagtalalangtalang ang ila tagi-

posoon, kag nagkulurug sila nga nagasi-

niiingay ang isa sa isa :
"

I Ano bala-

ini ang ginhimo sang Dios sa aton ?
"

29 Kag sang nag-alabut sila kay la-

kob, nga ila amay, sa duta sa Kanaan,
ginsugid nila sa iya ang tanan nga nag-
kahanabu sa ila, nga nagasiling :

30 *' Yadtong lalaki, nga ginoo sang
duta, naghambal sa amon sing matigdas
gid, kag ginkabig niya kami subung nga
mga maninilag sang duta.

31 Kag kami nagsiling sa iya :
" Mga

tawo kami sa kamatooran, nga indi

mas-a nangin mga maninilag kami.

32 Napuio kag duha kami ka magulu-
tud, mga anak sang amon amay ; ang
isa wala na, kag ang manghud yadto
karon sa amon amay sa duta sa Kanaan.

33 Kag yadtong lalaki, nga ginoo
sang duta, nagsiling sa amon : Sa sini

pagakilalahon ko nga kamo mga tawo
sa kamatooran : ibilin-ninyo sa akon ang
isa sang in3^o utud, kag kuluha-kamo
nga sa gutum sa inyo mga balay, kag
lalakat-kamo,

34 Kag dalha-ninyo diri sa akon ang
inyo utud nga manghud, agud nga ma-
hibaloan ko, nga kamo indi mga mani-
nilag, kondi mga tawo sa kamatooran :

sa sini pagaihatag ko sa inyo ang inyo
utud, kag magapalangabuhi kamo sa

duta."

35 Kag nahanabu nga, sang ginbobo
nila ang ila mga suludlan, yari karoo,

sa suludlan sang tagsatagsa yara ang
higot sang iya kuarta ; kag sang naki-

ta nila kag sang ila amay, ang mga
higot sang ila kuarta, ginhadlukan sila.

36 Niyan ang ila amay, nga si lakob,
nagsiling sa ila :

" Gindumilian ninyo
ako sa akon mga anak ; si lose wala na,

bisan si Simeon man, kag si Benyamin
pagadalhon ninyo sia : batok sa akon
ining tanan nga mga butang."

37 Si Ruben naghambal sa iya amay,
nga nagasiling :

" Pagaipapatay mo ang
akon duha ka anak, kon indi ko pagi-

balik sa iya sa imo ; itugyan sia sa akon
mga kamut, nga ako magauli sa iya sa

imo."

38 Kag sia nagsiling :
" Indi magdul-

hog ang akon anak upud sa inyo ; kay ang
iya utud ginpatay kag sia lamang ang
nabilin : kag kon mahanabu ang isa ka
kalalat-an sa iya sa dalanon, sa diin
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magaagi kamo, pagapapanaugon ninyo
ang akon mga uban nga may kasakit sa

lulubngan.

KAG ang gutum daku na gid sa

duta.
2 Kag nahanabu nga, sang naurot

nila sa pagkaon ang trigo nga dala nila

gikan sa Egipto, nagsiling sa ila ang ila

amay :
" Balalik-kamo, kag bakal-kamo

nga sa aton sing diyot nga kalan-on."

3 Kag nagsabat si luda, nga nagasi-
iing :

" Yadtong lalaki nagpamatuud
^a amon sing maligdong gid, nga naga-
siling : Indi kamo makakita sang akon
nawung, kon wala ang inyo iitud upud
sa inyo.

4 Kon ipadala mo ang amon utud
upud sa amon, magadululhog kami, kag
pagabaklan ikaw namon sing kalan-on

;

5 Apang kon indi mo pagipadala sia,

indi kami magadululhog ; kay yadtong
lalaki nagsiling sa amon : Indi kamo
makakita sang akon nawung, kon wala
ang inyo utud upud sa inyo."

6 Kag nagsiling si Israel :
"

l Kay
ngaa bala ginhimoan ninyo ako sing

daku nga kalainan, nga nagpahayag
kamo sa lalaki nga may utud pa
kamo ?

"

7 Kag sila nagsalabat :
" Yadtong

lalaki nagpamangkot sing isaisa sa

tungud gid lamang sa aton, kag tungud
sa aton kahimataan, nga nagasiling

:

i
Nagakabuhi pa ang inyo amay ? l May
utud pa kamo ? Kag ginpahayagan na-
mon sia, sono sining raga polong.
J Sarang bala kami makahibalo kon ano
ang iya pagaisiling kunta : Pakaria-
r.inyo ang inyo litud ?

"

8 Niyan si luda nagsiling kay Israel

nga iya amay :

'"' Ipadala ang pamatan-
on upud sa akon, kag magatilindug kami
kag magalalakat, agud nga magkalabuhi
kami kag indi magkalamatay kami, kag
ikaw kag ang amon mga kabataan.

9 Ako nagapasalig sini
;
pagapanga-

yoon mo sia sa akon kamut. Kon ako
indi m.aguli sa iya sa imo kag magbu-
tang sa iya sa imo atubangan, nga batok
«a imo manginako ang nakasala sa

tanan nga mga adlaw.
10 Kay kon wala kami maglalantang

diri, sa pagkamatuud karon nakabalik
na kami kunta sing makaduha."

11 Niyan si Israel, nga iya amay,
nagsabat sa iya :

" Kay kon amo na ini,

himoa-ninyo ini : kuluha-kamo sang
labing maayo sang duta sa inyo mga
suludlan, kag dalala-kamo sa sadtong
lalaki sing isa ka dolot : sing diyot nga
ihalaplas kag diyot nga dugus, mga
pahamut kag mira, mga nues kag mga
almendras.

12 Kag dalala-kamo sa inyo mga
kamut sing apid nga kuarta, kag dalha-
ninyo sa inyo kamut ang kuarta nga
ginuli sa mga baba sang inyo mga
suludlan ; ayhan nanginsayup.

13 Kuhaa man niyo ang inyo utud,

kag tililindug-kamo, kag balalik-kamo
sa sadtong lalaki.

14 Kag ang Makagagahum nga Dios
maghatag sa inyo sing mga pagkalooy
sa atuiiangan sa sadtong lalaki, kag
magbuhi sia sa inyo sang isa sang inyo
utud kag kay Benyamin. Kag kon paga-
dumilian ako sa akon mga anak, pag-
dumilian ako."

15 Niyan nagkululia yadtong mga
lalaki sang dolot, kag nagkuluha sing
apid nga kuarta sa ila kamut, kag kay
Benyamin ; kag nagtilindug kag nagdu-
lulhog sila sa Egipto, kag nag-alatubang
sila kay lose.

16 Kag nakita ni lose si Benyamin
upud sa ila, kag nagsiling sia sa tulug-

yanan sang iya balay :
" Pasudla sa balay

inang mga tawo, kag pugot-ka sing

hilihawon, kag himuson-mo sia ; kay
inang mga tawo magakalaon upud sa
akon sa udto.

17 Kag ginhimo sang tawo, sono sang
ginsiling ni lose ; kag gindala sadtong
tawo ang mga tawo sa balay ni lose.

18 Kag ginhadlukan yadtong mga
tawo, sang gindala sila sa balay ni lose,

kag nagsililing sila :
" Tungud sang

kuarta nga ginuli sa aton mga sulud-

lan sang una, gindala nila kita din, sa
pagduksol sa aton, kag sa pagpintal

sa aton, kag sa pagdakup sa aton subung
nga mga ulipon kag sa aton mga asno."

19 Kag nagpalapit sila sa tulugyanan
sang balay ni lose, kag ginhambal nila

sia sa salamputan sang balay.

20 Kag nagsililing sila : j Ay, ginoo
nakon ! Sa pagkamatuud sadto anay
nagdululhog kami sa pagbakal sing

kalan-on ;

21 Kag nahanabu nga, sang pag-abut
namon sa palahuwayan, kag ginhubaran
namon ang amon mga suludlan, yari

karon, ang kuarta sang tagsatagsa yara
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sa baba sang iya suludlan, ang anion
kuarta sa iya matarung nga timbang;
kag ginbalik namon ini sa amon mga
kamut.

22 Nagdala man kami diri sa amon
mga kamut sing liwan nga kuarta nga
sa pagbakal sing kalan-on ; kami wala
makahibalo kon sin-o ang nagbutang
sang amon kuarta sa amon mga sulud-

lan."

23 Kag sia nagsabat :
" Paghidaet sa

inyo, indi kamo magkahadluk ; ang inyo
Dios kag ang Dios sang inyo amay
naghatag sa inyo sang bahandi sa inyo
mga suludlan ; ang inyo kuarta nag-
abut sa akon. " Kag ginpagowa niya
sa ila si Simeon.
24 Kag yadto nga lalaki nagdala sa

sadtong mga tawo sa balay ni lose; kag
gintagaan niya sila sing tubig, kag
nagpalanghinaw sila sang ila mga till,

kag ginpakaon niya ang ila mga asno.

25 Kag gin-aman nila ang dolot tub-

tub nga mag-abut si lose, sa udto ; kay
nabatian nila, nga didto magakalaon sila

sing tinapay.

26 Kag nag-abut si lose sa balay, kag
gindalala nila sa iya ang dolot, nga yara
sa ila mga kamut, sa sulud sang balay,

kag naglayaub sila tubtub sa duta.

27 Niyan nagpamangkot sia sa ila kon
maanoano sila, kag nagsiling :

" Ang
tigulang nga amay, nga sa iya nagham-
bal kamo, l maayo man bala ? i Buhi
pa sia ?

"

28 Kag sila nagsalabat :
" Maayo ang

imo alagad nga amon amay ; nagaka-
buhi pa sia." Kag naglayaub sila kag
naghalapa sila.

29 Kag sang pagbayaw niya sang iya
mga m.ata, nakita niya si Benyamin nga
anak sang iya iloy, kag nagsiling sia

:

"lAmo ini bala ang inyo utud nga
manghud, nga ginhambal ninyo sa
akon ?

" Kag sia nagsiling :
" Ang Dios

magkalooy sa imo, anak ko."

30 Niyan nagdalidali si lose, kag nag-
kulurug ang iya mga kasudlan bangud
sang iya utud, kag nagpangita sia sa diin
magahibi : kag nagsuliid sia sa iya hulut,

kag naghibi didto.

31 Kag ginhilamosan niya ang iya na-
wung, kag naggowa sia ; kag nagpugung
sia, kag nagsiling :

" Butang-kamo sing
tinapay."

32 Kag nagbutang sila sing pain nga
sa iya, kag sing pain gid nga sa ila, kag

sing pain nga sa mga Egiptohanon, nga
nagkalaon upud sa iya; kay ang mga
Egiptohanon indi sarang makakaon sing
tinapay upud sang mga Hebreinhon, nga
ini among kalangil-aran sa m-ga Egipto-
hanon.

33 Kag naglilingkod sila sa atubangan
niya, ang magulang, sono sa iya pagka-
magulang, kag ang manghud, sono sang

I
iya pagkamanghud. Kag yadtong mga

I

tawo naganagtinulukay ang isa sa isa
nga may kahanguyus.

34 Kag ginpandalhan sing mga gino-
lot nga sa ila gikan sa atubangan niya ;

apang ang ginolot nga iya ni Benyamin
nangindaku sing makalima pa sang
bisan kay sin-o sa ila. Kag nagilinum,
kag nagkalasadya sila upud sa iya.

/\ A KAG nagsogo si lose sa manug-
* * dumala sang iya balay, nga

nagasiling: " Pun-a ang mga suludlan
sining mga tawo sing mga kalan-on, ang
tanan nga sarang nila madala, kag ibu-
tang-mo ang kuarta sang tagsatagsa
sa baba sang iya suludlan.

2 Kag pagaibutang mo ang akon
tagayan, ang tagayan nga pilak, sa.

baba sang suludlan sang manghud, upud
ang kuarta sang iya trigo." Kag gin-
himo niya subung sang ginsiling ni lose.

3 Kag sang pag-abut sang aga, gin-
palakat nila ang mga tawo upud ang
ila mga asno.

4 Sang nakagowa sila sa banwa, nga
sa iya wala pa sila makapalayo, nag-
siling si lose sa manugdumala sang iya
balay :

" Tindug-ka, kag sondon-m.o
inang mga tawo ; kag kon malambut
mo sila, isiling-mo sa ila : l Kay ngaa.
bala nga ginbalusan ninyo sing malain
ang maayo ?

5 I Indi bala ini ang tagayan nga sa
iya nagainum ang akon ginoo, kag
tungud sa iya sa masunsun nagapama-
kot sia ? Ginbuhat ninyo ang malain
sa sini nga ginhimo ninyo."
6 Kag sang nalambut niya sila, nag-

siling sia sa ila sining mga polong.

7 Kag sila nagsalabat :
"

l Kay ngaa
bala nga nagsiling ang amon ginoo
sang subung nga mga polong? Wala
nga mas-a maghilirao sing subung ang
imo mga alagad.

8 Yari karon, ang kuarta nga nakita
namon sa baba sang amon mga sulud-

lan, ginbalik namon sa imo kutub sa
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duta sa Kanaan. Busa, ipaano bala

nga magpangawat kami sa balay sang
imo ginoo sing pilak, bisan bulawan ?

Isa bisan kay sin-o sang imo mga alagad,

nga sa iya makita ang tagayati, nga
mamatay sia, kag kami mangiii mga
alagad pa sang amon ginoo."

10 Kag sia nagsiling :
" Karon ma-

nginsono man sa inyo mga polong.

Yadto nga sa iya makita ini, mangina-
lagad namon, kag kamo manginwalay
sala."

11 Niyan nagdalidali sila, kag gin-

pangholog sang tagsatagsa ang iya

suludlan sa duta. kag ginbukaran sang
tagsatagsa ang iya suludlan,

12 Kag ginpangita niya : kutub sa

magalang nagsiigud sia, kag nagtapus
sa manghud : kag ang tagayan n.akita sa

suludlan ni Benyamin.
13 Niyan ginpangusnit nila ang ila

mga panapton kag naglulan ang tagsa-

tagsa sa iya asno, kag nagbalalik sila sa

banwa.
14 Kag nag-abut si luda upud sa iya

mga litud sa balay ni lose, nga yadto pa
didto sia, kag naglayaub sila sa duta sa

atuhangan niya.

15 Kag nagsiling sa ila si lose :

*'
,;
Ano bala nga buhat ini nga ginhimo

ninyo ? ^Walfi bala kamo makahibalo
nga ang isa ka tav/o nga subung sa akon
nakahibalo magpakot ?

"

16 Niyan nagsiling si luda :
" ; Ano

bala ang pagaisiling namon sa amon gi-

noo ? I Ano bala ang pagaihambal na-
mon 1 O i kon ano ang pagpamatuud
namon ? Ang Dios nakakita sang kala-

inan sang imo mga alagad : yari karon
kami mga alagad sang amon ginoo,

kami kag yadto man nga sa iya kamut
ginkitaan sang tagayan."

17 Kag sia nagsabat : "Wala nga
mas-a maghimo ako sing subung : ang
lalaki nga sa iya kamut nakitaan
sang tagayan, sia manginakon alagad

;

palauli-kamo sa paghidaet sa inj^o

amay."
18 Niyan si luda nagpalapit sa iya,

kag nagsiling : \
" Ay, ginoo ko ! Gi-

naampo ko sa imo, nga maghambal ang
imo alagad sing isa ka polong sa mga
idulungug sang akon ginoo, kag indi

magdabdab ang imo kaakig batok sa

imo alagad, kay nga ikaw among su-

bung kay Paraon.
19 Ang akon ginoo nagpamangkot sa

iya mga alagad, nga nagasiling : i May
amay bala kamo kon iitud ?

20 Kag kami nagsabat sa akon ginoo :

May isa kami ka tigulang nga amay,
kag isa ka pamatan-on nga natawo sa
iya sa iya katigulangon, diyotay pa

;

kag ang isa ka utud niya namatay, kag
sia nabilin lamang sa iya iloy, kag ang
iya amay nagahigugma sa iya.

21 Kag ikaw nagsiling sa imo mga
alagad : Dalha-ninyo sia sa akon, kag
pagaibutang ko ang akon mga mata sa
ibabaw niya.

22 Kag kami nagsiling sa akon ginoo:
ang pamatan-on indi sarang makabiya
sa iya amay, kay kon magbiya sa iya,

mamatay ang iya amay.
23 Kag nagsiling ka sa imo mga ala-

gad : Kon ang inyo I'ltud nga manghud
indi magdulhog upud sa inyo, indi na
ninyo makita ang akon nawung.

24 Busa nahanabu nga, sang pagtak-
lad namon sa amon amay, nga imo ala-

gad, ginsugid namon sa iya ang mga"
polong sang akon ginoo.

25 Kag nagsiling ang amon amay

:

Balalik-kamo sa pagbakal sa amon sing
isa ka diyotay nga kalan-on.

26 Kag kami nagsalabat : Indi kami
sarang. makadulhog. Kon ang amon
utud magavipud sa amon magadulhog
kami ; kay indi kami sarang makatan-
aw sang nawung sadtong tawo kon wala
upud sa amon utud nga manghud.

27 Niyan ang imo alagad, nga akon
amay, nagsiling sa amon : Kamo naka-
hibalo, nga duha ang gin-anak sa akon
sang akon asawa.

28 Kag ang isa naghalin sa akon, kag
nagsiling ako : Sa pagkamatuud nga
ginkusint sia, tubtub niyan wala ko
sia makita.

29 Kag kon kuhaon man ninyo ini sa
atubangan nakon, kag mahanabu sa iya
ang isa ka kalalat-an, pagapapanaugon
ninyo ang akon mga uban nga may
malain sa lulubngan.

30 Busa karon, kon mag-abut ako sa
imo alagad, nga akon amay, kag ang
pamatan-on indi magupud sa akon,
siling nga ang iya kalag natapik sa
kalag niya sini,

31 Mahanabu nga, kon indi niya ma-
kita ang pamatan-on, mamatay sia. Kag
ang imo mga alagad magapapanaugsang
mga uban sang imo alagad, nga amon
amay, nga may kasakit sa lulubngan.
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32 Kay ang imo alagad naggowa nga
manugpalig-on sang pamatan-on sa akon
amay, nga nagasiling : Kon indi ko
pagibalik sia sa imo, niyan niangin ako
ang nakasala batok sa akon amay sa

tanan nga mga adlaw.

33 Ngani ginaampo ko sa imo, nga
magpabilin karon ang imo alagad sa

baylo sang pamatan-on nga alagad sang
akon ginoo, kag nga ang pamatan-on
magtaklad upud sa iya mga litud,

34 Kay I paano bala ang pagtaklad ko
sa akon amay kon wala ang pamatan-
on ? Nga ako indi magtan-aw kunta
sang kalainan nga magaabut sa akon
amay."

Si lose negapakilala sa iya mga utmi.

y\ F% SI lose indi na sarang makapu-
T"w gung sa atubangan sang tanan
nga mga yara sa luyo niya, kag nag-
tua\v sia :

" Pagowaa-ninyo ang tanan ;

"

kag wala bisan sin-o nga nabilin sa iya,

sangpagpakilala nilose sa ij^amga litud.

2 Niyan naghaya sia, kag nagpakabati
sini ang mga taga-Egipto, kag nakabati
man sini ang pinamalay ni Paraon.

3 Kag si lose nagsiling sa iya mga
litud :

" Ako amo si lose, i Nagakabu-
hi pa bala ang akon amay ? " Kag ang
iya mga utud wala makasarang maka-
sabat sa iya, kag nalisang sila sa atu-
bangan niya.

4 Niyan nagsiling si lose sa iya mga
utud :

" Palapit-kamo karon sa akon."
Kag sila nagpalapit. Kag sia nagsiling

:

" Amo ako si lose nga inyo utud, nga
amo ang inyo ginbaligya pa Egipto.

5 Ngani karon, indi kamo magkaia-
subu, bisan magkalasakit-kamo, nga
ginbaligya ninyo ako diri, kay agud
mapadayon ang pagkabuhi, ginpadala
ako sang Dios sing una sa inyo.
6 Kay sining duha ka tuig ang gutum

yari sa tunga sang duta, kag nabilin pa
ang lima ka tuig, nga indi makadaro,
bisan makaani pa.

7 Kag ang Dios nagpadala sa akon
sing una sa inyo, agud nga magtigana
sa inyo sing nabilin sa duta, kag sa
pagpadayon sa inyo sing kabuhi bangud
sang isa ka daku nga pagkaluwas.

8 Ngani, wala ninyo ako pagipadala
diri, kondi ang Dios, nga naghimo sa
akon nga amay ni Paraon kag ginoo sa
bug-OS niya nga pinamalay, kag go-
bernador sa bug-os nga duta sa Egipto.

9 Dalidali-kamo, magtaklad-kamo sa
akon amay kag isiling-ninyo sa iya

:

Amo ining ginsiling sang imo anak
nga si lose : Ang Dios naghimo sa akon
nga ginoo sa bug-os nga Egipto. Kari-
ka sa akon. Dili-ka magduga}^

10 Kag magapuyo ka sa duta sang Go-
sen, kag magakabuhi ka sa malapit sa
akon, ikaw kag ang imo mga anak nga
lalaki, kag ang mga anak nga lalaki

sang imo mga anak nga lalaki, ang imo
kahayupan, kag ang imo kabakahan,
kag ang tanan nga imo.

11 Kag didto pagapakaonon ko ikaw,
kay nabiiin pa ang lirna ka tuig nga
gutum, basi pa nga manginimol ka,

ikaw kag ang imo panimalay kag ang
tanan nga imo.

12 Kag yari karon, ang imo mga
mata nagatan-aw, kag ang mga mata
sang akon litud nga si Benyamin naga-
tan-aw, nga ang akon baba nagahambal
sa inyo.

13 Ngani, ipahibalo-ninyo sa akon
amay ang bug-os ko nga himaya sa
Egipto kag ang tanan nga inyo makita

;

kag magdalidali-kamo, kag dalhon-
ninyo diri sa akon ang akon amay."

14 Niyan naghakus sia sa liog ni

Benyamin kag naghibi, kag si Benyamin
naghibi sa iya liog.

15 Kag naghaluk sia sa tanan niya
nga mga utud, kag naghibi bangud sa

iya ; kag ugaling naghalambal sa iya ang
iya mga utud.

16 Kag nabatian ang balita sa balay
ni Paraon, nga nagasiling :

" Nag-alabu-
ang mga utud ni lose." Kag ginkaha-
mut-an ini sang mga mata ni Paraon kag
sang iya mga alagad.

17 Kag nagsiling si Paraon kay lose :

" Isiling-mo sa imo mga utud : Himoa-
ninyo ini : lulani-ninyo ang inyo mga
kasapatan, kag lalakat-kamo ; kag pala-

uli-kamo sa duta sa Kanaan.
18 Kag kuhaa-ninyo ang inyo amay,

kag ang inyo panimalay, kag kalari-ka-

mo sa akon, nga ako magahatag sa inyo
sang maayo sang duta sa Egipto, kag
magakalaon kamo sang tambok sang
duta.

19 Kag ginasogo ka : Himoa-ninyo
ini : Kuluha-kamo sa duta sa Egipto
sing mga kanga nga sa inyo mga kaba-
taan kag sa inyo mga asawa ; kag kuhaa-
ninyo ang inyo amay, kag kalari-kamo.

20 Kag indi kamo magbalalikid sang
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inyo mga galamiton, kay ang lahing ma-
ayo sang duta sa Egipto mangin-
inyo."

21 Kag ginhimo ini sang mga anak ni

Israel : kag ginhatagan sila ni lose sing
mga kanga, sono sang sogo ni Paraon,
kag ginhatagan sila niya sing mga ka-
lan-on nga sa dalanon.

22 Sa tagsatagsa sa ila nga tanan gin-

hatagan niya sing mga ilisan, kag si Ben-
yamin ginhatagan niya sing tatlo ka ga-
ins ka panid nga pilak kag lima ka
ilisan.

23 Kag sa iya amay ginpadala niya
ini ; napiilo ka asno nga napanlulanan
sang labing maayo sa Egipto, kag na-
piilo ka bakia nga asno nga napanlula-
nan sang trigo, sang tinapay, kag sang
kalan-on nga sa iya amay, sa dalanon,

24 Kag ginpapauli niya ang iya mga
iitud, kag naglakakat sila. Kag sia

nagsiling sa ila :
" Ayaw kamo pag-

alalaway sa dalanon."

25 Kag nagtalaklad sila gikan sa
Egipto, kag nag-alabut sila sa duta sa
Kanaan kay lakob nga ila amay.

26 Kag ginbalitaan nila sia, nga naga-
sililing :

" Nagakabuhi pa si lose, kag
sia amo ang ginoo sa bug-os nga duta sa
Egipto." Kag ang iya tagiposoon naga-
padayon nga mabugnaw, kay wala sia

magapati sa ila.

27 Kag sila nagsulugid sa iya sang
tanan nga mga polong ni lose, nga gin-
hambal niya sa ila ; kag sang nakita niya
ang mga kanga, nga ginpadala ni lose
nga sa pagdala sa iya, ang espiritu ni

lakob, nga ila amay, naumpawan.
28 Niyan nagsiling si Israel :

" jTuman
na ! Si lose nga akon anak nagakabuhi
pa ; magakadto ako sa iya kag magatan-
aw ako sa iya, sa wala pa ako mama-
tay."

Si lakob nagadulhog pa Egipto.

/\f\ KAG nagtaliwan si Israel upud
t"^ sang tanan nga iya, kag nag-

abut sia sa Beer-seba ; kag naghalad sia

sing mga halad sa Dios sang iya amay
nga si Isaak.

2 Kag ang Dios naghambal kay Israel

sa mga palan-awon, sa kagab-hon, kag
nagsihng sia :

"
\ lakob, lakob !

" Kag
sia nagsabat : " Yari ako."

-3 Kag ang Dios »nagsiling: "Ako
among Dios, ang Dios sang imo amay ;

indi ka magkahadluk sa pagdulhog sa
Egipto, kay pagahimoon ko ikaw didto
nga daku nga katawohan.
4 Ako gid magadulhog upud sa imo sa

Egipto, kag sa pagkamatuud gid, paga-
pabalikon ko ikaw ; kag si lose maga-
butang sang iya kamut sa ibabaw^ sang
imo mga mata."

5 Kag nagtindug si lakob sa Be-
er-seba ; kag gindala sang mga anak ni

Israel ang ila nga amay nga si lakob,
kag ang ila mga kabataan, kag ang ila

mga asa wa, sa mga kanga nga ginpadala
ni Faraon sa pagdala sa ila.

6 Kag ginkuluha nila ang ila mga ka-
hayupan, kag ang ila pagkabutang nga
nakita sa duta sa Kanaan, kag nag-alabut
sila sa Egipto, si lakob kag ang tanan
niya nga kaliwatan upud sa iya.

7 Ang iya mga anak nga lalaki, kag
ang mga anak nga lalaki sang iya mga
anak nga lalaki upud sa iya ; ang iya

mga anak nga babae, kag ang mga anak
nga babae sang iya mga anak nga lalaki

:

ang tanan niya nga kaliwatan gindala
niya upud sa iya sa Egipto.

8 Yari karon ang mga ngalan sang
mga anak nga lalaki ni Israel, nga naga-
sululud sa Egipto : Si lakob, kag ang
iya mga anak : si Ruben, ang panganay
ni lakob

;

9 Kag ang mga anak nga lalaki ni

Ruben : si Enok, si Palu, si Hesron kag
si Karme

;

10 Kag ang mga anak nga lalaki ni

Simeon : si lemuel, si lamin, si Ohad, si

lakin, si Sohar, kag si Saul, anak sang
Kanaanhon nga babae ;

11 Kag ang mga anak nga lalaki ni

Lebi : si Gerson, si Koat kag si Merari ;

12 Kag ang mga anak nga lalaki ni

luda : si Er, si Onan, si Sela, si Pares
kag si Sera ; apang si Er kag si Onan,
nagkalamatay sa duta sa Kanaan. Kag
ang mga anak ni Peres amo si Hesron
kag si Hamul

;

13 Kag ang tiiga anak nga lalaki ni

Isakar : si Tola, si Pua, si lob kag si

Simeon

;

14 Kag ang mga anak nga lalaki ni

Sabulon : si Sered, si Elon kag si lalehel.

15 Itii sila among mga anak nga lalaki

n' Lea, ang mga gin-anak niya kay lakob

sa Padan-Aram, kag labut pa si Dina
nga iya anak nga babae : ang tanan,

katloan kag tatlo ang mga kalag sang
iya mga anak nga lalaki kag mga babae.

62



46. 16. GENESIS. 47. 4.

1

6

Ang mga anak nga lalaki iii Gad :

si Sipihon, si Hagi, si Esbon, si Suni, si

Eri, si Arodi kag si Areii.

17 Ang mga anak nga lalaki ni Aser :

si Imua, si Iswa, si Iswi, si Beria kag si

Sera, utud nga babae nila. Ang mga
anak nga lalaki ni Beria : si Heber kag
si Malkiel.

1

8

Ini sila amo ang mga anak ni

Silpa, nga ginhatag sia ni Laban kay
Lea, nga iya anak nga babae ; kag ini

sila ginpanganak niya kay lakob ; ang
tanan, napiilo kag anum ka kalag.

19 Ang mga anak nga lalaki ni

Rakel, asawa ni lakob : si lose kag si

Benyamin.
20 Kag nagkalatawo kay lose sa duta

sa Egipto si Manases kag si Epraim,
ang mga gin-anak sa iya ni Asenat,
anak nga babae ni Potipera, saserdote
sa On.

21 Ang mga anak nga lalaki ni Ben-
yamin : si Bela, si Beker, si Asbel,
si Gera, si Naaman, si Ehi, si Ros, si

Muppim, si Hupim kag si Ard.
22 Ini sila amo ang mga anak nga

lalaki ni Rakel, nga nagkalatawo kay
lakob : ang tanan, napiilo kag apat ka
kalag.

23 Kag ang mga anak nga lalaki ni

Dan : si Husi.

24 Ang mga anak nga lalaki ni<Nep-
tali • si laseel, si Guni, si leser kag si

Silem.

25 Ini sila mga anak ni Biltia, nga
ginhatag sia ni Laban kay Rakel, nga
iya anak nga babae ; kag ini sila gin-

anak niya kay lakob : ang tanan, pito

ka kalag.

26 Ang tanan nga mga kalag nga
nag-alabut upud ni Takob sa Egipto,
nga nagilikan sa iya hawak, v/alay
labut sang mga asawa sang mga anak
nga lalaki ni lakob ; ang tanan, kan-
uman kag anum sila ka kalag.

27 Kag ang mga anak nga lalaki ni

lose, nga nagkalatawo sa iya sa Egipto,
duha ka kalag. Ang tanan nga mga
kalag sang balay ni lakob, nga nag-
suluiud sa Egipto : kapitoan sila.

28 Kag ginpadala ni lakob si luda sa
una niya nayon kay lose, agud nga
magiina sa iya sa dalan pa Gosen. Kag
nag-alabut sila sa duta sa Gosen.

29 Kag si lose nagtakud sang iya
kanga kag nagkadto sa pagbaton kay
Israel, nga iya amay sa Gosen. Kag

nag-atubang sia sa iya, kag naghakus sia

sa iya liog, kag naghibi sia sing malawig
sa iya liog.

30 Niyan si Israel nagsiling kay lose

:

'' Mamatay ako kunta karon, kay nakita
ko na ang imo nawung, kag nagaka-
buhi pa ikaw."

31 Kag si lose nagsiling sa iya mga
utud, kag sa balay sang iya amay :

"Magataklad ako kag pagapahibaloon
ko si Paraon, kag magasiling ako sa
iya : Ang akon mga utud kag ang
balaj'" sang akon amay, nga didto sila sa
duta sa Kanaan, nag-alabut sila sa akon

;

52 Kag ang mga lalaki manugbantay
sila sang mga obeha kag mga tawo sila

nga mga hayupan ; kag gindaia nila

diri ang ila kinabon, kag ang ila kaba-
kahan, kag ang tanan nga ila.

33 Kag kon si Paraon magtawag sa
inyo, kag magsiling : i ano bala ang inyo
kalibangan ?

34 Niyan magasiling kamo :
" Nangin

mga lalaki nga hayupan ang imo alagad
kutub sa anion pagkapamatan-on tubtub
karon, karni kag ang amon mga ginika-
nan", agud nga magpuluyo kamo sa
duta sang Gosen. Kay ginakangil-aran
sang mga Egiptohanon ang tanan nga
mga manugbantay sang mga obeha."

KAG si lose nagkadco, kag nag-
pahibalo kay Paraon, kag nag-

siling sia :
" Ang akon amay kag ang

akon mga litud, kag ang ila mga obeha,
kag ang ila kabataan pati ang tanan
nga ila, nag-alabut sila gikan sa duta sa
Kanaan, kag yari karon, 3'ara sila sa
duta sang Gosen."

2 Kag nagkuha sia sing lima ka lalaki

sa iya mga utud, kag ginpaatubang niya
sila kay Paraon.

3 Kag si Paraon nagsiling sa iya mga
utud: "i'Ano bala ang inyo kaliba-
ngan?" Kag sila nagsalabat kay Paraon

:

" Mga manugbantay sang obeha ang imo
mga alagad, kam.i subung man ang amon
mga ginikanan."

4 Labut pa nagsiling sila kay Paraon :

"Sa pagpanlugayaw sa sini nga duta
nagpakari kami, kay walay halaban nga
sa mga obeha sang imo mga alagad, kay
ang gutum mabug-at na sa duta sa
Kanaan ; ngani ginaampo namon sa imo
karon, nga pagtugutan kunta nga mag-
puyo ang imo mga alagad sa duta sang
Gosen."
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5 Niyan si Paraon naghambal kay
lose, nga nagasiling :

" Ang imo amay
kag ang imo mga litud nag-alabut sa

imo.
6 Ang duta sa Egipto yara sa imo

atubungan ; sa labing maayo sang duta
papuyoa ang imo amay kag ang imo mga
utud : magpuluyo sila sa duta sang
Gosen. Kag kon ginahangup mo, nga
sa ila may mga tawo nga sampaton,
ibutang-mo sila nga mga pangolo sang
akon kahayupan."

7 Kag gindala ni lose ang iya amay,
kag ginpaatubang niya sia kay Paraon

;

kag ginpakamaayo ni lakob si Paraon.
8 Kag si Paraon nagsiling kay lakob

:

"
I Kapid-an na bala ang mga kaadla-

wan sang mga tinuig sang imo kabuhi ?"

9 Kag si lakob nagsabat kay Paraon

:

"Ang mga kaadlawan sang mga tuig

sang akon pagpanlakatan mga isa ka
gatus kag katloan ka tuig : nangindiyo-
tay kag mga malain ang mga kaadlawan
sang mga tinuig sang akon kabuhi, kag
wala sila maglambut sa mga kaadlawan
sang mga tinuig sang kabuhi sang akon
mga ginikanan, sa mga kaadlawan sang
ila pagpanlakatan."

10 Kag ginpakamaayo ni lakob si

Paraon, kag naghalin sia sa atubangan
ni Paraon,

11 Kag ginpapuyo ni lose ang iya
amay kag ang iya mga utud, kag ginha-
tagan niya sila sing pagkaugalingon sa

duta sang Egipto, sa labing maayo sang
duta, sa duta sa P^ameses, sono sang
ginsogo ni Paraon.

12 Kag ginpakaon ni lose ang iya

amay kag ang iya mga utud, kag ang
bug-OS nga balay sang i3''a amay, sang
tinapay, sono sang kadamuon sang ila

mga panimalay.
13 Kag wala na sing tinapay sa

bug-OS nga duta, kag ang gutum mabug-
at ka tama ; nga tungud sini natup-ay
sa gutum ang duta sa Egipto kag ang
duta sa Kanaan.

14 Kag gintipon ni lose ang tanan
nga kuarta nga nakita sa duta sa
Egipto, kag sa duta sa Kanaan, tungud
sang mga kalan-on nga ginabakal nila

sa iya : kag ginsulud ni lose ang kuar-
ta sa balay ni Paraon.

15 Kag sang naubus ang kuarta sa
duta sa Egipto, kag sa duta sa Kanaan,
nagkadto ang bug-os nga Egipto kay
lose, nga ragasiling : " Hatagi-kami

sing tinapay : i kay ngaa bala magapa-
nginmatay kami sa imo gid atubangan,
tungud kay naubus na ang kuarta ?

"

16 Kag si lose nagsiling :
" Hatagi-

ninyo ang inyo kahayupan, kag pagaha-
tagan ko kamo tungud sang inyo kaha-
yupan, kon naubus na ang kuarta."

17 Kag gindala nila kay lose ang ila

kahayupan ; kag si lose naghatag sa ila

sing tinapay tungud sa mga kabayo,
kag tungud sang mga kinabon nga
obeha, kag tungud sang mga kabakahan,
kag tungud sang mga asno ; sa bagay nga
ginsagud sila niya sing tinapay tungud
sa tanan nila nga kahayupan sadtong
tuig.

18 Kag sang natapus yadtong tuig,

nagkaladto sila sa iya sang ikadu-
ha ka tuig, kag ginsilingan nila sia

:

" Indi kita magtago sa aton ginoo, nga
ang kuarta, sa pagkamatuud gid, naubus;
kag ang kaha5'"upan man iya na sang
amon ginoo ; wala na gid sing nabilin
sa atubangan sang amon ginoo kondi ang
amon mga lawas kag ang amon duta.

19 I Kay ngaa bala magakadula kami
sa atubangan sang imo gid mga mata,
kami subung man ang amon duta?
Bakla kami, kami kag ang amon duta
tungud sang tinapay, kag magamangin-
alagad kami ni Paraon, kami kag ang
amon duta : kag hatagi kami sing binhi,

agud nga magkalabuhi kami, kag indi

kami magkalamatay, kag indi kunta pag-
hapayon ang duta."
20 Ni5''an ginbakal ni lose ang bug-os

nga duta sa Egipto nga sa kay Paraon

;

kc}'" ang mga Egiptohanon nagbaligya
ang tagsatagsa sang ila mga duta, kay
nagbug-at ang gutum sa ibabaw nila

:

kag ang duta naginiya ni Paraon.
21 Kag nahanungud sang banwa, gin-

paagi niya sia sa mga kabanwaanan,
kutub sa isa ka ukbung sang Egipto
tubtub sa isa ka ukbung.
22 Lamang wala niya pagbakla ang

duta sang mga saserdote, tungud kay
ang mga saserdote may pahat nga pinai-

in ni Paraon, kag ginakaon nila ang
pahat nga pinat-in, nga ginhatag sa ila

ni Paraon ; tungud sini wala nila pag-
ibaligya ang duta nila.

23 Kag si lose nagsiling sa banwa •.

" Yari karon, ginbakal ko kamo sining

adlaw kag ang inyo duta nga sa kay
Paraon : yari karon ang binhi, kag pa-

gatamnan ninyo ang duta.
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24 Kag mahanabu nga sa ani pagai-

hatag ninyo ang ikalima kay Paraon,
kag ang iban nga apat ka bahin mangin-
inyo nga sa pagtanum sang duta, kag
nga sa inyo kalan-on kag sang mga
yara sa inyo mga balay, kag nga sa

kalan-on sang inyo mga kabataan."

25 Kag sila nagsalabat :
" Ang ka-

buhi ginhatag mo sa anion ; makakita
kami kunta sing bugay sa mga mata sang
amon ginoo, kag magamanginulipon
kami ni Paraon."

26 Niyan ginbutang ni lose ini nga
palatukuran, fubtiib karon, sa ibabaw
sang duta sa Egipto :

" Ang ikalima nga
sa kay Paraon," luwas lamang ang duta
sang mga saserdote, nga nanginindi iya

ni Paraon.

27 Busa nagpuyo si Israel sa duta sa

Egipto, sa duta sang Gosen ; kag nagta-
lagiya sila sang mga kaugalingon sa iya,

kag nagpalam^unga sila, kag nagdalamu
sila sing tuman gid ka damu.

28 Kag nagkabuhi si lakob sa duta sa

Egipto sing napulo kag pito ka tuig

:

kag ang mga kaadlawan ni lakob, ang
mga tinuig sang iya kabuhi, nanginisa
ka gatus kap-atan kag pito ka tuig.

29 Niyan nagpalapit ang mga adlaw
nga si Israel mamatay na, kag gintawag
niya si lose nga iya anak, kag gin-

silingan niya sia :
" Kon nakakita ako

karon sing bugay sa atubangan sang
imo mga mata, ginaampo ko sa imo,
nga pagaibutang mo ang imo kamut
sa idalum sang akon balikawang, kag
magasumpa ka nga magahimo ka sa
akon sing pagkalooy kag sing kama-
tooran

;
ginaampo ko sa imo, nga ayaw

ako pagilubung sa Egipto.

30 Kon magtolog ako upud sa akon
mga ginikanan, pagadalhon mo ako gi-

kan sa Egipto, kag pagailubung mo ako
sa lulubngan nila." Kag sia nagsabat

:

" Pagahimoon ko, sono sang imo gina-
siling."

31 Kag sia nagsiling :
" Magsurapa-

ka sa akon sini." Kag sia nagsumpa
sa iya. Niyan si Israel naghilay sa
ibabaw sang olohan sang higdaan.

Si lakob nagpakatnaayc sa mga anak ni lose.

40 KAG nahanabu, sa tapus siningO mga butang, nga ginsiling kay
lose :

" Yari karon, ang imo amay
nagabalatian." Kag gindala nij'-a upud

sa iya ang iya duha ka anak, si Manases
kag si Epraim.

2 Kag ginpahibalo kay lakob, nga
nagasiling :

" Yari karon, ang imo anak
nga si lose nagakari sa imo." Niyan
naghimud-os si Israel, kag naglingkod
sia sa ibabaw sang higdaan.

3 Kag nagsiling sia kay lose :
" Ang

Makagagahum nga Dios nagpahayag sa
akon, sa Lus sa duta sang Kanaan, kag
ginpakamaayo niya ako,

4 Kag nagsiling sia sa akon :
" Yari

karon pagapabungahon ko ikaw, kag
pagapadamuon ko ikaw, kag pagahimo-
on ko ikaw nga katilingban sang mga
banwa ; kag pagaihatag ko ini nga duta
sa imo kaliwatan sa olehe nimo nga
dayon nga panublion.

5 Kag karon ang imo duha ka anak,
si Epraim kag si Manases, nga nag-
kalatawo sa imo sa duta sa Egipto,
tubtub nga ako mag-abut sa imo sa

duta sang Egipto, akon sila ; subung kay
Ruben kag kay Simeon manginakon
sila.

6 Kag ang mga ginpanganak mo sa
olehe nila, manginimo sila ; sa ngalan
sang imo mga utud pagapanawgon sila,

sa ila mga panublion.

7 Kag sang ako nagpakari gikan sa

Padan-Aram, napatay sa akon si Rakel
sa duta sang Kanaan, sa dalanon nga
malayolayo pa sang pag-abut sa Eprata

;

kag ginlubung ko sia didto sa dalanon
sa Eprata, nga among Bethlehem."

8 Kag nakita ni Israel ang mga anak
ni lose, kag nagsiling sia :

'"

i Sanday
sin-o bala ini sila ?

"

9 Kag nagsabat si lose sa iya am.ay

:

" Akon mga anak sila, nga ginhatag sa
akon diri sang Dios." Kag sia nagsi-

ling :
" Papalapita sila karon sa akon,

kag pagapakamaayohon ko sila."

10 Kag ang mga mata ni Israel naga-
duhilum na sa katigulangon, nga indi

sarang makakita. Busa ginpalapit niya
sila sa iya, kag ginhalukan kag ginhakus
niya sila.

1

1

Kag nagsiling si Israel kay lose

:

"Wala ako maghunahuna magtan-aw
sang imo nawung, kag yari karon, ang
Dios nagpatan-aw sa akon man sang
imo kaliwatan." —

12 Niyan ginkuha ni lose sila sa

tunga sang iya mga tuhod, kag nagha-
pa sia sa duta.

13 Kag ginkuha sila nga duhani lose,
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si Epraim sa iya too, nayon sa wald iii

Israel ; kag si Manases sa iya wala, na-

yon sa too ni Israel ; kag ginpapalapit
niyasila sa iya.

14 Nij'-an ginuntay ni Israel ang iya

too kag ginbutang niya sia sa ibabaw
sang olo ni Epraim, nga amo ang
manghud ; kag ang iya wala sa ibabaw
sang olo ni Manases, nga ginpahamtang
niya sing hungud ang iya mga kamut,
kay si Manases ang panganay.

15 Kag ginpakamaayo niya si lose,

kag nagsiling :
" Ang Dios nga sa iya

atubangan naglalakat ang akon mga
ginikanan, si Abraham, kag si Isaak,

ang Dios nga nanginmanugbantay nakon
kutub nga nanginamo ako, tabtub sining
adlaw,

16 Ang manugtunda nga nagbawi sa

akon satanan ngakalaut magpakamaayo
sa sining mga pamatan-on : kag ang akon
ngalan pagtawgon kunta sa ila, kag ang
ngalan sang akon mga ginikanan, si

Abraham kag si Isaak, kag magda-
lamu sila kunta sing tuman gid sa
tunga sang duta."

17 Niyan sang nakita ni lose nga
ginabutang sang iya arnay ang kamut
nga too sa ibabaw sang olo ni Epraim,
naglain ang iya buut sini ; kag ginuyatan
niya ang kamut sang iya amay, nga sa
paghalin sa iya gikan sa ibabaw sang
olo ni Epraim pa olo ni Manases.

18 Kag nagsiling si lose sa iya amay:
" Indi amo ini, amay ko, kay ini amo
ang panganay ; ibutang ang imo too sa
ibabaw sang iya olo."

19 Apang ang iya amay nagpangindi,
kag nagsiling: "Nakahibalo ako sini,

anak ko, nakahibalo ako sini : sia

magmanginisa ka banwa man, kag
m.agadamu man sia ; apang ang iya
utud nga manghud magamangindaku
pa sa iya, kag ang ij'-a kaliwatan maga-
manginkabug-osan sang mga katav/o-
han."

20 Kag nagpakamaayo sia sa ila sa
sadtong adlaw, nga nagasiling :

" Sa
imo magapakamaayo si Israel, nga
nagasiling: Paghimoon kunta sang
Dios nga magmanginsubung ikaw kay
Epraim kag subung kay Manases." Kag
ginbutang niya si Epraim nga una kay
Manases.

21 Kag nagsiling si Israel kay lose :

'* Yari karon, ako mamatay ; apang ang
Dios manginkaupud ninyo, kag maga-

papauli sia sa inyo sa duta sang inyo mga
ginikanan.

22 Kag ako nagahatag sa imo sing

labi pa sang sa imo mga litud, sang
bahin nga ginkuha ko sa kamut sang
mga Amorinhon sa akon hinganiban
kag sa akon pana."

Si Sakob na^'apakaniaayo sa iya mga aaak

;

ugaiing mamatay sia.

KAG gintawag ni lakob ang iya

mga anak, kag nagsiling sia:
" Tilipon-kamo, kag pagaipahayag ko
sa inyo ang magakahanabu sa inyo sa

palaabuton nga mga adlaw^

:

2 T'lipon kag palamati-kamo, mga
anak ni lakob

;

Kag dunga-ninyo si Israel, nga inyo
amay.

3 Ruben, ikaw amo ang akon panga-
nay, ang akon kabakuran, kag
ang pamuno sang akon kusug,

Ang labing daku sa kadunganan,
ang labing daku sa gahum.

4 Mahuyang subung sang mga tubig,

indi ikaw ang magmanginlabing
daku

;

Tungud kay nagsakaka sahigdaan
sang imo amay

;

Niyan gindagtaan mo ini : sia nag-
saka sa akon higdaan.

5 Si Simeon kag si Lebi raagutud
sila

;

Ang ila mga hinganiban mga gala-
miton sa pagpanlugus.

6 Ang akon kalag indi magsulud
kunta sa ila laygay

;

Ang akon himaya indi magimpon
kunta sa ila kasapulanan,

Kay sa ila kasingkal nagpatay sila

sing tawo.
Kag sa ila kaugalingon nga kabu-
buton ginkitinan nila ang baka.

7 Magmanginmalaut ang ila kaakig,
kay nanginmabangis sia,

Kag ang ila kasingkal, kay nangin-
matig-a sia,

Pagabahinon ko sila sa lakob,
Kag pagapaalaplaagon ko sila sa

Israel.

8 luda, pagadayawon ka sang imo
mga utud

:

Ang imo kamut sa tingkoy sang
imo mga kaaway.

Ang mga anak sang imo amay
magalayaub sa imo.
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12

13

9 Totoy sang leon si luda :

Sa tulukbon, anak ko, nagsaka ka

:

Nagkoko sia, nagluko subung sang
Leon,

Kag subung sang leon nga babae.

I Sin-o ang magapukaw sa iya ?

lo Ang patok nga harianon indi mag-
bulag kay luda,

Bisan ang patok sa pagkamanug-
gahumsa tunga sang ij'a mga tiil,

Tubtub nga mag-abut si Silo,*

Kag ang pagkamasinolugton sang
mga katawohan manginiya.

ir Ginagaed niya sa piino sang ubas
ang iya tinday

;

Kag sa pinili nga sanga ang tinday
sang iya asno nga babae

;

Ginabunakan niya sa alak ang iya
panapton,

Kag sa dugo nga ubas ang iya
kunup

:

Ang i3'^a mga mata mga mapula
sang alak,

Kag ang iya mga ngipon mapiiti

sang gatas.

Si Sabulon magapuyo sa m.ga
dungkaan sang dagat

;

Kag magamanginbaybayon sang
mga sakayan,

Kag ang iya dulunan naj'on sa

Sid on.

14 Si Isakar, asno nga haniil-an,

Nga nagaligid sa tunga sang mga
palasudlan.

15 Kag nakita niya nga maayo ang
palahuwayan,

Kag ang" duta kalaharaut-an
;

Kag gintaya niya ang iya abaga
nga sa pagdala,

Kag nagpasakup sia sa buhis sang
ulipon.

16 Si Dan magahukom sa iya banv/a,
Subung nga isa sang mga kabika-
han sa Israel.

17 Si Dan raanginman-ug sa dalan,

Isa ka man-ug nga dalitan sa

banas,
Nga nagakagat sang m.ga tikod

sang mga kabayo,
Sa bagay nga nagabaliskad ang iya

manugpangabayo.
18 Ginahulat ko ang imo kaluwasan,

Oh Ichoba.

19 Si Gad paga.dasmagan sang ka-
soldadosan

;

Silo, kapahuwayan.

Apang sia magadasmag sa iya
tikod.

20 Gikan kay Aser ang iya tinapay
nga lanalanahon

;

Kag sia nagahatag sing mga ka-
iipayan nga harianon.

21 Si Neptali, usa nga babae nga
binuhian,

Nga nagahatag sing mga polong
sa kagayonan.

22 Si lose sanga nga m.abungahon,
Sanga nga mabungahon sa luyo
sang tuburan

;

Ang iya mga sanga nagauluntay
sa ibabaw sang kuta,

23 Ang mga manugpana nagpapait
gid sa iya,

Kag ginpana nila sia kag gintimu-
lang nila sia

:

24 Apang ang iya pana nagapadayon
sa iya kusug

;

Kag ang iya mga butkon kag ang
iya mga kamut nagakulusug,

Tungud sang mga kamut sang
Makusug ni lakob,

Tungud sa?.\^ Dios nga among Ma-
nugbantay, ang Bato sa Israel,

25 Tungud sang Dios sang imo Amay,
nga m.agabulig sa imo,

Kag tungud sang Makagagahum sa
ngatanan, nga magapakamaayo
sa imo,

Sa mga pagpakamaayo sang ka-
langitan sa ibabaw,

Mga pagpakamaayo sang kaidadal-
man nga yara sa idalum,

Mga pagpakamaayo sang mga dug-
han kag sang tiyan nga iniloy.

26 Ang mga pagpakamaayo sang imo
ama3%

Nagalalabaw sa mga pagpakama-
ayo sang mga nagpanganak sa
akon

Tubtub sang mga handum sang
m.ga kabakuluran nga walay ka-
tapusan.

Magmanginsa ibabav/ ini sila kunta
sang olo ni lose,

Kag sang alimpulus sang nasarin-
hon sa tunga sang iya mga litud.

27 Si Benyamin among lobo nga ma-
nugkusnit

:

Sa aga nagahalimhon sia sang tu-

lukbon
;

Kag sa hapon nagabahinbahin sia

sang mga inagaw."
28 Ining tanan among napulo kag
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duha ka kabikahanni Israel; kag ini

amo ang ginsiling sa ila sang ila amajo
sang ginpakamaayo niya sila. Ang tag-

satagsa sono sa iya pagpakamaayo gin-

pakamaayo niya sila.

29 Kag nagsogo sia sa ila, kag nagsi-

ling saila: "Ako magakadto sa pag-
simpon sa akon banwa. Ilubung-ninyo

ako upud sang akon mga ginikanan sa

lungib, nga yara sa latagon ni Epron nga
Hetinhon

:

30 Sa lungib nga yara sa latagon sa

Makpela, nga yara sa atubangan sang
Marnre, sa duta sa Kanaan, ang latagon

nga ginbakal ni Abraham kay Epron
nga Hetinhon, subung nga kaugalingon
nga lulubngan.

31 Didto ginlubung nila si Abraham
kag si Sara, nga iya asawa ; didto ginlu-

bung nila si Isaak kag si Rabeka, nga
iya asawa ; kag didto man ginlubung ko
si Lea.

32 Ang latagon kag ang lungib nga
yara sa iya, ginbakal sa mga anak ni

Het.

"

33 Kag sang pagkatapus ni lakob sa

paghatag sing mga sogo sa iya mga
anak, pinakolo niya ang iya mga till sa
higdaan, kag nagtinga ; kag ginsimpon
sia sa iya mga ginikanan.

Lulubngan ni laUob. Pagkamatay ai lose.

C r% NIYAN naghapa si lose sa iba-w vy baw sang nawung sang iya amay,
kag naghibi sa ibabaw niya, kag ginha-
lukan niya sia.

2 Kag nagsogo si lose sa iya mga
manugbulong nga iya mga alagad, nga
pagembalsamahon ang iya amay; kag
ginembalsamahan si Israel sang mga
manubulong.

3 Kag nagkalatuman isa iya ang
kap-atan ka adlaw, kay sa sini gintuman
nila ang mga adlaw sang mga ginem-
balsamar. Kag naghilibi sa iya ang mga
Egiptohanon sing kapitoan ka adlaw.

4 Kag sang lumigad ang mga adlaw
sang ila lalaw, naghambai si lose
sa balay ni Paraon, nga nagasiling

:

"Kon nakakita ako karon sing bugay
sa inyo mga mata, ginaampo kosainyo,
nga hambalon ninyo sa mga idulungug
ni Paraon, nga nagasiling :

5 Ang akon amay nagpasumpa sa
akon, nga nagasiling : Yari karon ako
mamatay : sa akon lulubngan nga gin-

kutkut ko nga sa akon sa duta sa Ka-
naan, didto pagailubung mo ako : busa,
ginaampo ko, nga magtaklad ako karon
sa paglubung sa akon amay, kag maga-
balik ako."
6 Kag si Paraon nagsiling :

" Tak-
lad-ka, kag ilubung ang imo amay, su-

bung nga ginpasumpa ikaw niya."

7 Niyan si lose nagtaklad sa paglu-
bung sa iya amay ; kag nagtaklad upud
sa iya ang tanan nga mga alagad ni

Paraon, ang mga tigulang sa iya balay,

kag ang tanan nga mga tigulang sa duta
sa Egipto.

8 Kag ang bug-os nga balay ni lose,

kag ang iya mga utud, kag ang balay
sang i>a amay : lamang ginbilin nila sa
duta sa Gosen ang ila kabataan, ang
ila mga obeha, kag ang ila kabakahan.
9 Kag nagtaklad man upud sa iya

ang mga kanga kag ang mga manug-
kabayo, kag nahimo nga isa ka bumu-
luylug nga tuman ka damn.

10 Kag nag-alabut sila tubtub sa li-

nasan ni Atad, nga yara sa tabok sang
lordan, kag naghalaya sila didto sa
daku kag tuman ka bug-at nga pana-
lambiton. Kag si lose naglalaw sa iya
amay sing pito ka adlaw.

1

1

Kag sang nakita sang mga pumu-
luyo sang duta, ang mga Kanaanhon,
ang lalaw sa linasan ni Atad, nagsililing

sila :
" Yari karon ang isa ka daku

nga lalaw ini sa mga Egiptohanon."
Tungud sini ginhingalanan ini nga duug
nga Abel-Misraim f nga yara sa tabok
sang lordan.

12 Busa, ginhimo sang iya mga anak
sa iya, sono sang ginsogo niya sa ila.

13 Grindala sia sang iya mga anak sa
duta sa Kanaan, kag ginlubung nila sia

sa lungib sang latagon sa Makpela, sa

latagon nga ginbakal ni Abraham su-

bung nga kaugalingon nga lulubungan
kay Epron, nga Hetinhon, sa atubangan
sang Mamre.

14 Kag nagpauli si lose sa Egipto,
sia kag ang iya mga utud, kag ang ta-

nan nga mga nagtalaklad upud sa iya sa

paglubung sa iya amay, sa tapus nga
nalubung niya sia.

15 Kag sang pagkakita sang mga
litud ni lose, nga ang ila amay patay
na, nagsililing sila : " Ayhan pagaka-

* Abel-Misraim, lalaw sang mga Egipto
hanon.
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akigan kita ni lose, kag pagaihatag niya
sa aton ang himpit nga bayad sang ta-

nan nga kalainan, nga ginhimo naton sa

iya."

16 Kag pinasugiran nila si lose

:

" Ang imo amay nagsogo, sa wala pa sia

mamatay, nga nagasiling

:

17 Amo ini ang isiling ninyo kay
lose : Ginaampo ko sa imo, nga pata-

waron mo karon ang kalainan sang imo
mga utud, kag ang ila sala, kay malain
ang ginhimo nila sa imo. Tungud sini

karon ginaampo namon sa imo, nga
patawaron mo ang kalainan sang mga
alagad sang Dies sang imo amay." Kag
si lose, sang sila naghamhal sa iya,

naghibi.
18 Kag nagpalakadto man ang iya

mga utud kag naghalapa sa atubangan
niya, kag nagsiliiing sila :

" Yari karon,
kami nga imo mga alagad."

19 Kag si lose nagsabat : "Dilikamo
magakahadiuk, i kay yari bala ako ay-
han sa lugar sang Dios ?

20 Kamo naghulunahuna sing malain
tungad sa akon, apang ginbaylo ini sang
Dios sa kaayohan, sa paghimo sang
gintan-aw naton karon, sa pagpadaj'on
sing kabuhi sa madamu nga katawohan.

21 Busa karon, dili kamo magkahad-
luk : ako magasagud sa inyo, kag sa

inyo mga inanak." Sa sini ginlipa}'-

sila niya kag ginhambal sila niya sa

tagiposoon.
22 Kag nagpuyo si lose sa Egipto,

sia kag ang panimalay sang iya amay

;

kag si lose nagkabuhi sing isa ka gatus
kag napiilo ka tuig.

23 Kag nakita ni lose ang mga anak
ni Epraim tubtub sa ikatlo ka kaliwatan,
subung man ang mga anak nga lalaki

ni Makir, anak nga lalaki ni Manases,
nga ginsagud sila sa sabak ni lose.

24 Kag si lose nagsiling sa iya mga
utud :

" Ako mamatay ; apang ang Dios
magaduaw sa inyo, kag magapatakiad
sia sa inyo gikan sini nga duta, su duta
nga ginsumpa niya kay Abraham, kay
Isaak kag kay lakob."

25 Kag si lose nagpanumpa sa mga
inanak ni Israel, nga nagasiling :

" A ng
Dios, sa pagkamatuud, magaduaw sa

inyo, kag ipakuha-ninyo diri ang akon
mga tul-an."

26 Kag namatay si lose sa edad nga
isa ka gatus kag napulo ka tuig. Kag
ginembalsamahan sia nila, kag ginbu-
tang sia sa isa ka lungon sa Egipto.

ANG IKADUHA NGA TOLON-AN
NI MOISES

NGA GINAHINGALANAN

Matlgdas nga kahioilpnan ni israel sa Egipto.

1YARI karon ang m.ga ngalan sang
mga anak ni Israel, nga nagsululud sa

Egipto ; nagsululud sila kaiipud ni

lakob; ang tagsa tagsa upud ang ila

panimalay :

2 Si Ruben, si Simeon, si Lebi kag si

luda;

3 Si Isakar, si Sabulon kag si Benya-
min

;

4 Si Dan kag si Neptali, si Gad kag
si Aser.

5 Kag ang tanan nga mga kalag, nga

naggulowa sa balikawang ni Jakob,
kapitoan ; kag si lose 5'ari sa Egipto.

6 Kag namatay si lose, kag ang tanan
nga mga utud niya, kag ang tanan yadto
nga kalivratan.

7 Kag ang mga inanak ni Israel, nag-
pamunga kag nagmuad, kag nagdamu,
kag nagbakud sing tuman gid ; kag na-

pun-an nila ang duta.

8 Niyan naglutaw ang isa ka bag-o
nga hari sa Egipto, nga wala makakila-
la kay lose.

9 Kag ini nagsiling sa iya banwa:
" Yari kkron, ang banwa sang mga ina-
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nak ni Israel labing madamu kag inaba-

kud pa sa aton.

10 Ngani karon, magmanginalamon
kita sa iya, agud nga indi magdamu sia,

kag mahanabu nga, kon mag-abut ang
paginaway, ini sia magtingub man sa

aton mga kaaway kag mag-away batok
sa aton, kag maghalin sia sa duta."

11 Niyan ginbatangan nila sila sing

mga manugtatap sang mga buhis, nga
magpakalisud sa ila sang ila mga lulan.

Kag ginbangon nila kay Paraon ang
mga banwa sa mga kamalig, nga among
Pitom kag Raamses.

12 Apang, kon labi ang pagpakalisud
sa ila, labi na gid nga nagadamu sila

kag labi na gid nga nagalapnag sila ; sa

baga}'" nga ginagamohan sila sang mga
inanak ni Israel.

13 Kag ang mga Egiptohanon ginu-

lipon nila sing mapiot ang m.ga inanak
ni Israel.

14 Kag ginpapait nila ang ila panga-
buhi tungud sang mapiot nga kahiolip-

nan, sa paghimo sing lunang kag tisa,

kag sa tanan nga palangabudlayan sa
latagon, kag sa tanan nila nga pag-alag-
dan, nga ginapilit sila nga may pagpiot
gid.

15 Kag naghambal ang hari sa Egip-
to sa mga manughilot sang mga Hebre-
inhon nga babae, nga ang isa sa ila gina-
hingalanan nga si Sipra, kag ang isa nga
si Pua, kag nagsiling sia sa ila :

16 " Kon magpalaanak kamo sa mga
Hebreinhon nga babae, kag makita
ninyo sila sa mga hidagan, kon magla-
laki, patyon-nin3'"o sia ; kag kon mag-
babae, niyan magkabuhi sia."

17 Apang ang mga manughilot nag-
kalahadluk sa Dios, kag wala nila paghi-
moa sono sang ginsogo sa ila sang hari
sa Egipto, kondi nga ginbantayan nila

ang kabuhi sang mga kabataan nga
lalaki.

18 Kag ang hari sa Egipto nagpa-
tawag sa mga manughilot, kag nagsiling
sa ila :

"
l Kay ngaa bala nga naghilimo

kamo sini, nga ginbantayan ninyo ang
kabuhi sang mga kabataan nga lalaki ?

"

19 Kag ang mga manughilot nagsala-
bat kay Paraon :

" Kay ang mga babae
nga 'Hebreinhon indi sila subung sang
rnga Egiptohanon nga babae ; kay mga
mabakud sila, kag nagaalanak sila sa
vvala pa mag-abut ang manughilot sa
ila."

20 Kag ang Dios naghimo sang maayo
sa mga manughilot ; kag ang banwa
nagdamu, kag nagbalakud sila sing
tuman gid.

21 Kag tungud kay nagkalahadluk
ang mga manughilot sa Dios, sia nag-
himo sa ila sing mga balay.

22 Niyan si Paraon nagsogo sa bug-
os niya nga banwa, nga nagasiling:
" Ihaboy-ninyo sa suba ang tanan nga la-

laki nga matawo, kag bantayi-ninyo ang
kabuhi sang tanan nga anak nga babae."

Pagkatawo ni Moises.—Ang iya pagpalagyo

pa Madian.

KAG ang isa ka lalaki sa paniraalay
ni Lebi naglakat kag nangasawa sa

isa ka anak nga babae ni Lebi.
2 Kag ini nga babae nanamkon kag

nag-anak sing isa ka anak nga lalaki,

kag sang nakita niya ini nga maayoayo,
gintago niya sia sing tatlo ka bulan.

3 Apang sang indi na sia makasarang
magtago sa iya sing madugay, nagkuha
sia sing isa ka takupis nga banban, kag
ginbalaw niya sia nga may aspalto kag
salong ; kag binutang niya sa i3''a ang
bata nga lalaki, kag binutang niya sia sa

isa ka katigbawan sa bigki sang suba.

4 Kag nagdiilog sa malayo ang isa

niya ka utud nga babae sa pagtan-aw
sang mahanabu sa iya.

5 Kag ang anak nga babae ni Paraon
nagdulhog sa pagpaligus sa suba, kag
sang nagadalayandayan ang iya mga
kadalagahan sa pangpang sang suba,
nakita niya ang takupis sa katigbawan,
kag ginpadala nij-'a ang isa niya ka so-

logoon nga babae, nga magkuha sa iya.

6 Kag sang binukasan niya ini, nakita
niya ang bata, kag yari karon nga ang
bata nagahibi. Kag sang nalooy sia sa

iya, nagsiling sia :
" Ini sia isa sang

mga kabataan nga lalaki sang mga
Hebreinhon."

7 Niyan ang iya utud nga babae nag-
siling sa anak nga babae ni Paraon

:

'
I Magalakat ako bala sa pagtawag sa

imo sing isa ka sisiwa sang mga babae
nga Hebreinhon, agud nga magpasoso
sining bata nga lalaki ?

"

8 Kag ang anak nga babae ni Paraon
nagsabat :

" Lakat-ka " Niyan nag-
lakat ang dalaga kag gintawag niya ang
iloy sang bata

;

9 Nga sa iya nagsiling ang anak nga
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babae ni Paraon :
" Dalha ini nga bata

nga lalaki kag saguron mo sia nga sa

akon, kag ako raagabayad sa imo." Kag
kinuha sang babae ang bata kag ginsa-

gud niya.

10 Kag sang nagdaku ang bata nga
lalaki, ginadala niya sia sa anak nga
babae ni Paraon ; nga sa sini ginpaka-
anak niya sia, kag ginahingalanan sia

niya nga si Moises* nga nagasiling:
" Kay kinuha ko sia sa mga tubig."

11 Kag nahanabu sa sadtong mga
adlaw, sang daku na si Moises, nga nag-
gowa sia sa i3''a mga utud, kag nakita

niya ang ila mga lulan ; kag napanilagan
niya ang isa ka Egiptohanon, nga
nagapilas sa isa sang mga Hebreinhon,
sa tunga sang iya mga litud.

12 Kag nagtulok sia sa tanan nga
higad, kag sang nakita niya nga wala sing

sino nga yara, ginpatay niya ang Egipto-
hanon, kag gintago niya sia sa balas.

13 Kag sang madason nga adlav/,

naggowa sia, kag sang nakita niya ang
duha ka Hebreinhon, nga nagaaway,
nagsiling sia sa nagahimo sing malain :

"
i Kay ngaaa bala nga ginapilas mo ang

imo isigkatawo ?
"

14 Kag sia nagsabat :
"

i Sin-o bala
ang nagbutang sa imo nga pangolo kag
hukom sa ibabaw namon ? l Nagahuna-
huna ka bala magpatay sa akon siibung

sang pagpatay mo sa Egiptohanon ?

"

Nij'^an ginhadlukan si Moises, kag nag-
siling :

" Sa pagkamatuud gid, nasapwan
na ini nga butang."

15 Kag si Paraon nakakibalo sini, kag
ginhimulatan niya pagpatay kay Moises.
Apang si Moises nagpalagyo sa atu-

bangan ni Paraon, kag nagpuyo sa duta
sa Madian, kag naglingkod sia sa luyo
sang isa ka bobon.

16 Ang saserdote sa Madian may pito

sia ka anak nga babae ; kag nag-alabut
sila sa pagpanag-ub kag sa pagpuno sang
mga palaimnan sa pagpainum sang mga
obeha sang ila amay.

17 Kag nag-alabut ang mga manug-
bantay, kag gintabog nila sila ; kag si

Moises nagtindug, kag nag-apin sa ila,

kag ginpainum niya ang ila mga obeha.
18 Kag nagpalauli sila kay P.aguel

nga ila amay, kag nagsiling sia sa ila

:

"
I Kay ngaa bala nag-alabut kamo sing

tuman kadali karon ?
"

* Moises, ang kinuha sa tubig.

19 Kag sila nagsalabat :
" Isa ka lalaki

nga Egiptohanon nag-apin sa am.on sa
kamut sang mga manugbantay, kag
ginsag-uban man niya kami kag ginpu-
inum niya ang mga obeha."
20 Kag nagsiling sia sa iya mga anak

nga babae :
" Kag j sa diin bala sia ?

i Kay ngaa bala ginbayaan ninyo ini

nga tawo .-* Tawga-ninyo sia, agud
nga magkaon sia sing tinapay."

21 Kag si Moises nagtapat sa pag-
puyo sa sadtong lalaki ; kag ginhatag
niya kay Moises, nga asavva ang iya
anak nga babae nga si Sepora.

22 Kag sia nag-anak sa iya sing isa ka
anak nga lalaki, kag ginhingalanan niya
sia nga si Gersom ;* kay nagsiling sia

:

"Dumalapon ako sa duta nga dumu-
luong."

23 Kag nahanabu, sang lumigad ang
madamu nga mga adlaw, nga namatay
ang hari sa Egipto. Kag ang mga anak
ni Israel nagpalanghayhay bangud sang
kahiolipnan, kag nagtuluaw sila ; kag
nagsaka sa Dios ang pagtuavv nila,

bangud sang ila kahiolipnan.

24 Kag nabatian sang Dios ang
pagpalanghayhay nila kag nakadumdum
sia sang iya katipan kay Abraham, kay
Isaak kag kay lakob.

25 Kag gintulok sang Dios ang mga
anak ni Israel, kag ginpangilala sila

sang Dios.

Ang sapiait nga nagadabdab.

3KA.G sang nagapahalab si Moises
sang mga obeha ni letro nga iya

ugangan, nga saserdote sang Madian,
gindala niya ang mga obeha sa likod
sang kahanayakan, kag nagkadto sia sa
Oreb, nga bukid sang Dios.

2 Kag nagpahayag sa iya ang ma-
nugtunda ni lehoba sa isa ka dabdab
sang kalayo sa tunga sang isa ka sapi-
nit. Kag sia nagtolok, kag yari karon,
nga ang sapinit nagadabdab, kag ang
sapinit wala magakaupus.

3 Niyan si Moises nagsiling :
" Maga-

kadto ako karon kag pagatan-awon ko
ining daku nga palanan-awon, kon ano
ang kabangdanan nga ang sapinit indi

masunog."
4 Kag sang nakita ni lehoba, nga

* Gersom, sumalaka diri, kon dumala-
pon didto.
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nagkadto sia sa pagtan-aw, ang Dios
nagtawag sa iya sa tunga sang sapinit

kag nagsiling sia :
" Moises, Moises."

Kag sia nagsabat :
" Yari ako."

5 Kag nagsiling sia :
" Dili ka magpa-

lapit diri. Huksa ang imo mga sapin
sa imo mga tiii, kaj^ ang duug sa diin

yara ka, duta nga balaan sia."

6 Kag nagsiling sia :
" Ako amo ang

Dios sang imo amay, ang Dios ni Abra-
ham, ang Dios ni Isaak kag ang Dios ni

lakob." Niyan si Moises nanabon sang
iya nawung, kay hinadlukan sia sa

pagtulok sa Dios,

7 Kag nagsiling si lehoba :
" Nakita

ko, nakita ko ang kalisdanan sang akon
banwa nga yara sa Egipto, kag nabatian
ko ang iya. pagsingit bangud sang ila

mga manugpanukot sang buhis, kay na-

kilala ko ang ila mga kangitngit-an,

8 Kag nanaug ako sa pagluwas sa ila

sa kamiit sang mga Egiptohanon, kag
sa pagpagowa sa ila sa sadto nga duta,

sa pagdala sa ila sa isa ka duta nga
maayo kag malapad, sa duta nga naga-
ilig sing gatas kag dugus, sa duug sang
Kanaanhon, sang Hefinhon, sang Amo-
rinhon, sang Peresinhon, sang Hebin-
hon kag sang lebusinhon.

9 Busa, ang pagsingit sang mga ina-

nak ni Israel nag-abut sa atubangan
nakon, kag nakita ko man ang pagpigos,
nga ginapigos sa ila sang mga Egipto-
hanon.

10 Ngani, kari-ka karon, kag pagai-
padala ko ikaw sa kay Paraon, agud
nga pagpagowaon mo ang akon banwa,
ang mga inanak ni Israel, sa Egipto."

11 Niyan si Moises nagsabat sa Dios

:

"^Sino bala ako, agud nga magkadto
ako kay Paraon kag magpagowa gikan
sa Egipto sa mga inanak ni Israel ?

"

12 Kag sia nagsabat sa iya :
" Lakat-

ka, kay ako magaupud sa imo, kag ini

mangintanda : ugaling sa mapagowa mo
ini nga banv/a sa Egipto, magaalagad
kamo sa Dios sa ibabaw sini nga bukid."

13 Kag nagsiling si Moises sa Dios :

"Yari karon, ako magakadto sa mga
inanak ni Israel, kag pagaisiling ko sa

ila : Ang Dios sang inyo mga ginika-

nan nagapadala sa akon sa inyo ; kag
kon sila magpamangkot sa akon : i Sin-o
bala ang imo ngalan ? i ano bala ang
pagaisabat ko sa ila ?

"

14 Kag nagsabat ang Dios kay Moises

:

"Ako amo ang amo ako." Kag nag-

siling sia :
" Amo ini ang pagaisiling

mo sa mga inanak ni Israel : AKO AMO
nagpadala sa akon sa inyo."

15 Kag nagsiling pa ang Dios kay
Moises: "Amo ini ang pagaisiling
mo sa mga inanak ni Israel : Si
lehoba, ang Dios sang inyo mga gini-

kanan, ang Dios ni Abraham, ang Dios
ni Isaak kag ang Dios ni lakob, nag-
padala sa akon sa inyo. Ini amo ang
akon ngalan nga sa gihapon, ini amo
ang akon handumanan sa tanan nga
mga katuigan.

16 Kadto-ka, kag tipona ang mga
tigulang sa Israel, kag isiling-mo sa
ila : Si lehoba, ang Dios sang inyo mga
ginikanan, ang Dios ni Abraham, ni

isaak kag ni lakob, nagpahayag sa
akon, nga nagasiling : Sa pagkamatuud,
ginduaw ko kamo, kag nakita ko ang
ginahim.o sa inyo sa Egipto

;

17 Kag nagsiling ako : pagapatakla-
ron ko kamo gikan sa kalisdanan sa
Egipto sa duta sang mga Kanaanhon, sa

mga Hetinhon, sa mga Amorinhon, sa
mga Peresinhon, sa mga Hebinhon kag
sa mga lebusinhon, sa isa ka duta nga
nagailig sing gatas kag dugus.

18 Kag magapalamati sila sang imo
tingug ; kag magakadto ka, kag ang mga
tigulang sa Israel, sa hari sa Egipto,
kag pagaisiling ninyo sa iya : Si leho-

ba, ang Dios sang mga Hebreinhoni
nagsugata sa anion ; ngani tug-uti kam,
karon nga magkadto kami sa tatio ka
adlaw nga panlakatan sa kahanayakan,
agud nga magbalad kami kay lehoba
nga amon Dios.

19 Apang ako nakahibalo, nga ang
hari sa Egipto indi magatugut nga mag-
lakat kamo, bisan tungud sang kamut
nga makusug.
20 Apang pagauntayon ko ang akon

kamut, kag pagapilason ko ang Egipto
upud sang tanan nakon nga mga kati-

ngalahan, nga pagahimoon ko sa tunga
niya, kag niyan pagapalakton kamo
niya.

21 Kag pagahatagan ko ini nga banwa
sing bugay sa mga mata sang mga Egip-
tohanon ; kag mahanabu nga, kon mag-
talaliwan kamo, indi kamo magagulowa
nga mga walay sulud

;

22 Kondi nga magapangayo ang tagsa
ka babae sa iya kaiping nga babae, kag
sa nagapanlagayaw sa iya balay, sing

mga huyas nga pilak, mga huyas nga
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bulawan, kag mga panapton nga pagai-
butang ninyo sila sa ibabaw sang inyo
mga anak nga lalaki kag mga babae,
kag pagahublasan ninyo ang mga Egip-
tohanon.

4NIYAN si Moises nagsabat, kag
nagsiling: "Yari karon, nga sila

indi magpalati sa akon, bisan magapa-
lamati b-ila sang akon tingug, kay maga-
sililing sila : vVala magpahayag sa imo
si lehoba,"

2 Kag nagsiling si lehoba sa iya

:

"
I Ano bala ina ang yara sa imo

kamut " ? Kag sia nagsabat :
" Isa ka

sungkod."
3 Kag sia nagsiling sa iya :

" Ihabuy
sia sa duta," kag ginhabuy nij^a sia sa

duta, kag nahimo nga isa ka man-ug

;

kag si Moises nagpalagyo sa iya,

4 Niyan si lehoba nagsiling kay
Moises :

" Untaya ang imo kamut, kag
kuhaa sia sa ikog (Kag gin-untay niya
ang iya kamut^ kag kinuha niya sia, kag
nahimo nga sungkod sa iya kamut),

5 Agud nga magpalati sila nga nag-
pahayag sa imo si lehoba, ang Dios
sang imo mga ginikanan, ang Dios ni

Abraham, ang Dios ni Isaak kag ang
Dios ni lakob."
6 Kag nagsiling pa si lehoba :

" Isuk-
suk karon ang imo kamut sa imo dug-
han "

: kag ginsuksuk niya ang kamut sa

iya dughan ; kag sang pagkuha niya sini,

yari karon, nga ang iya kamut tabuka-
won na subung sang niebe.

7 Kag a?ig Dios nagsiling: " I suk-
suk liwan ang imo kamut sa imo dug-
han, kag sang ginkuha niya sia liwan,

yari karon, nga naguli ini subung sang
isa ka unud.

8 Kag kon mahanabu, nga indi ikaw
nila pagpatihon, bisan magpalamati sila

sa tingug sang nahauna nga tandaan,
mapalati sila sa tingug sang naolehe.

9 Kag kon indi pa sila magpalati sa

sinig duha ka tandaan, bisan magpala-
mati sila sang imo tingug, magakuha
ka sing tubig sang suba kag iula mo
sia sa mamala nga duta; kag ang tubig
nga pagakuhaon mo sa suba, magama-
ngindugo sia sa duta nga mamala."
^10 Nij^an nagsiling si Moises kay le-

hoba :
i
Ay, Ginoo ! Indi ako tawo nga

mahapus sing pololongon bisan kutub
sa kahapon, bisan kutub sa isa kahapon,
bisan kutub pa nga ginaharabal mo ang

imo alagad ; kay bikwalon ako sa pag-
hambal kag balikawot sa dila.

11 Kag si lehoba nagsabat sa iya:
"

I Sin-o bala ang naghatag sang baba
sa tawo ? kon l sin-o bala ang naghim-O
sang apa kag sang bungul, kag sa naga-
tulok kag sa bulag ? I Indi bala amo
ako si lehoba ?

12 Busa karon, lakat-ka, nga ako
3^ara sa imo baba, kag pagatudloan
ko ikaw sang imo pagaiham.bal."

13 Kag sia nagsiling :
"

j Aj^, Ginoo

!

Ipadala, ginaampo ko, ang imo luyag
pagipadala."

14 Niyan naakig si lehoba batok kay
Moises kag nagsiling :

"
i ^^di bala si

Aaron nga Lebinhon nga imo utud?
Nakahibalo ako nga sia sarang maka-
hambal sing maaj'^o ; labut pa, yari ka-

ron, nga nagagowa sia sa pagbaton sa
imo ; kag sa pagkakita niya sa imo, ma-
gakalipay sia sa i3'a tagiposoon.

15 Ikaw magahambal sa ij^a, kag pa-
gaibutang mo sa iya baba ang mga
polong kag ako yara sa imo baba, kag
yara sa iya baba, kag pagatudloan ko
kamo sang pagahimoon ninyo.

16 Kag sia magahambal timgud sa imo
sa banwa ; kag mahanabu, nga manginsa
imo sia sa ba5do sang baba, kag ikaw
magamanginsa i3'a sa baylo sang Dios.

17 Kag pagakuhaon mo ini nga sung-
kod sang imo kamut, nga sa iya maga-
himo ka sang m.ga taiandaan.

Ang pagbaHk ni Moises sa Eglpto,

18 Kag si Moises naglakat, kag sang
nagbalik sia kay letro, nga iya ugaga-
ngan, nagsiling sia sa iya :

" Tuguti ako
sa paglakat karon, kag nga raagbalik ako
sa akon mga litud, nga yadto sa Egipto,

sa pagtan-aw kon nagakalabuhi pa sila."

Kag si letro nagsiling kaj'' Moises;
" Lakat-ka sa paghidaet."

19 Kag nagsiling si lehoba kay Moi-
ses, sa Madian :

" Lakat-ka, kag balik-

ka sa Egipto, kay nagkalamatay ang
tanan nga naghilimulat sang imo ka-

matayon."
20 Ni3''an ginkuha ni Moises ang iya

asawa kag ang ij'-a mga anak, kag gin-

pasakay niya sila sa ibabaw sang isa ka
asno, kag nagbahk sia sa duta sa Egip-

to. Kag ginkuha man ni Moises ang
sungkod sang Dios sa iya kamut.

21 Kag nagsiling si lehoba kay Moi-
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ses :
" Kon makapauli na kamo sa Egip-

to, tuluka nga maghimo ka sa atuba-
ngan ni Paraon sang tanaii nga mga
kajatingakihan nga ginbutang ko sa imo
mga kamut ; apang pagapatig-ahon ko
ang iya tagiposoon, sa bagay nga indi
niya pagtugutan nga magpalakaton ang
banwa.

22 Kag magasiling ka kay Paraon:
Si lehoba nagasiling sing subung sini :

Ang Israel among akon anak, ang akon
panganay

;

23 Ginasiling ko sa imo : Tuguti sa
paglakat ang akon anak, agucl nga mag-
alagad sia sa akon ; apang kon ikaw
magdumili sa pagpalakat sa iya, yari
karon, pagapatyon ko ang imo anak, ang
imo panganay."
24 Kag nahanabu, sa dalanon, nga sa

isa ka palahuwayan nagsugata sa iya si

lehoba, kag naghimulat sia sa pagyatay
sa iya.

25 Niyan si Sepora nagkuha sing isa

ka santikan nga matalum, kag ginutud
ang naibabaw nga panit sang iya anak
nga lalaki, kag ginhaboy nij'^a ini sa iya
mga tiil, nga nagasiling :

'• Sa pagka-
matuud, ikavv among akon isa ka bana
sa dugo."

26 Sa sini gintugutan sia ni lehoba sa
paglakat. Kag sia nagsiling :

" Bana
sa dugo, bangud sang pagtuli."

27 Kag si lehoba nagsiling kay Aaron

:

"Lakat-ka sa pagsugata kay Moises sa

kahanayakan." Kag sia naglakat didto,

kag guisugata niya sia sa bukid sang
Dios ; kag ginhalukan niya sia.

28 Niyan ginsugid ni Moises kay
Aaron ang tanan nga mga polong ni

lehoba, nga nagpadala sa iya kag ang
tanan nga mga talandaan, nga gintugon
niya sa iya.

29 Niyan naglalakat si Moises kag si

Aaron, kag gintipon nila ang tanan
nga mga tigulang sang mga inanak ni

Israel.

30 Kag ginhambal ni Aaron ang tanan
nga mga polong nga ginsiling ni lehoba
kay Moises, kag naghimo sia sang mga
talandaan sa atubangan sang mga mata
sang banwa. )

31 Kag ang banwa nagpati. Kag sang
nabatian nila nga si lehoba nagduaw sa
mga inanak ni Israel, kag nga nakita niya
ang ila kalisdanan, naglayaub sila kag
naghalapa.

Si Moises kag si Aaron sa atubanfan san^
iisri sa Egipto.—Ang banwa ginaamat-

amat sang pabug-at pa.

5SA tapus sini, si Moises kag si Aaron
nagkadto kay Paraon, kag ginsili-

ngan nila sia :
" Si lehoba, ang Dios sa

Israel, nagasiling sing subung sini

:

Tuguti paglakat ang akon banwa sa
paghiwat sa akon sing kasadyahan sa

kahanayakan."
2 Kag si Paraon nagsabat :

"
i Sin-o

bala si lehoba, agud nga ako magpamati
sang iya tingug, kag magtugut sa pagpa-
lakat sa Israel. Ako wala makakilala kay
lehoba, bisan magatugut man ako sa
pagpalakat sa Israel."

3 Kag sila nagsililing: "Ang Dios
sang mga Hebreinhon nagsugat sa

amon : busa itugut nga maglakat kami
karon sa tatlo ka adlaw nga panlakatan
sa kahanayakan, kag nga maghalalad
kanii kay lehoba nga amon Dios, basi pa
nga magkari sia sa ibabaw namon nga
may kamatay, kon may hinganiban."

4 Niyan ang hari sa Egipto nagsiling

sa ila :
" Moises kag Aaron, i kay ngaa

bala ginapauntat ninyo ang banwa sa

ila palangabudlayan ? Kaladto-kamo sa

inyo mga lulan."

5 Nagsiling man si Paraon :
" Yari

karon ang banwa sang duta madamu
karon, kag ginapauntat ninyo sila sa ila

mga lulan."

6 Kag si Paraon nagsogo sadto gid

nga adlaw sa mga manugtatap sang
banwa kag sa ila mga mjanuggahum, nga
nagasiling

:

7 " Kutub karon indi ninyo pag-
hatagan sing dagami ang banwa sa

paghimo sing tisa, subung kahapon kag
sang isa kahapon ; magkaladto sila, kag
magtipon sila gid sang dagami.

8 Kag pagatakayan ninyo sila sang
tisa nga ginahimo nila kahapon kag sa

isa kahapon. Kag indi gid ninyo pag-
buhinan sa ila, kay mga matamad sila,

kag tungud sini nagasilingit sila, nga na-
gasiling : Makadto-kami sa paghalad sa

amon Dios.

9 Pabug-ata ang kahiolipnan sa iba-

baw nila, agud nga magpalangabudlay
sila sa iya, kag indi sila magpalamati sa

mga polong nga butig."

10 Kag sang naggulowa ang mga
manugtatap sang banwa kag ang ila mga
manuggahum, naghalambal sila sa ban-

74



5. 11. EKSODO. 6.8.

wa, nga nagasiling :
" Ano ini ang gin-

siling ni Paraon : Ako indi nagahatag
sa inyo sing dagami

;

11 Kaladto-kamo, kag tipon-kamo
sing dagami sa diin makita ninyo sia,

kay wala gid sing pagabuhinon sang
inyo takay."

12 Niyan ang banwa naglapta sa bug-
os nga duta sa Egipto sa pagpangita sang
ginalaban sa baylo sang dagami.

13 Kag ang mga manugtatap nagasako
sa ila, nga nagasiling :

** Tapusa-ninyo
ang inyo buluhaton, ang takay sang
adlaw sa iya adlaw, subung sang ginata-

gaan kamo sing dagami."
14 Kag ang raga manughikot sang mga

inanak ni Israel, nga ginbutang sa

ibabaw nila sang mga manugtatap ni

Paraon, ginpamunal sila : nga ginasilin-

gan sila :
"

I Kay ngaa bala wala ninyo
pagtumana ang inyo takay sa tisa, bisan

kahapon bisan karon, subung sadto

anay ?

"

15 Kag ang mga manughikot sang
mga inanak ni Israel nagkaladto kay
Paraon, kag nagpalanumbung sa iya,

nga nagasiling: "l Kay ngaa bala

ginahimo mo ang subung sini sa imo
mga alagad?

16 Wala pagahatagi sing dagami ang
imo mga alagad, kag sinilingan kami

:

Hilimo-kamo sing tisa. Kag yari karon,

ang imo mga alagad ginapamunal, kag
ang sala iya sang imo banvv^a."

17 Kag sia nagsabat :
" Mga matamad

kamo, Iwo, mga matam.ad. Kag tungud
sini nagasiling kamo : Makadto-kamo
sa paghalad kay lehoba.

18 Eusa, lakat-kamo karon, kag pala-

ngabudlay-kam.o. Indi kamo pagahata-
gan sing dagami, kag magahatag kamo
sang tinakay nga tisa."

19 Niyan ang mga manughikot sang
mga inanak ni Israel nagkalalisud sila,

nga ginsingan sila niya :
" Indi gid ma-

gabuhin ang inyo tisa, sa takay sa ad-

lawadlaw,"
20 Kag sang nasugata nila si Moises

kag si Aaron, nga nagahulat sa ila

sang paghalin nila sa atubangan ni

Paraon,
21 Nagsililing sila sa ila :

" Si lehoba
magtuluk kunta sa ibabaw ninyo, kag
maghukom sia, kay ginbutang ninyo ka-

mi sa malain nga baho sa mga mata ni

Paraon kag sa mga mata sang iya _mga
alagad, nga ginabutang ninyo ang hinga-

niban sa ila mga kamut sa pagpatay sa
aton."

Ang Dios oagapanaad sang kaluwasan.

22 Niyan si Moises nagbalik kay le-

hoba, kag nagsiling: "^Ginoo, kay
ngaa bala ginapakalisud mo ini nga
banwa ? l Kay ngaa bala nga ginpadala
mo ako ?

23 Kay kutub nga ako nag-abut kay
Paraon sa paghambal sa iya sa imo nga-
lan, ginlain niya ini nga banwa ; kag
ikaw wala man magluwas sa imo ban-
wa."

6 KAG si lehoba nagsiling kay Moi-
ses :

" Karon makita mo ang akon
pagahimoon kay Paraon ; kay sa kamut
nga makusug magatugut sia sa pagpala-
kat sa ila ; kag sa kamut nga makusug
pagasobolon niya sila sa iya duta."

2 Kag naghambal ang Dios kay Moises

j

kag nagsiling sa iya :
" Ako amo si le-

' hoba

:

1 3 Kag ako nagpahayag kay Abraham,
kay Isaak, kag kay lakob subung nga
Dios nga Makagagahum sa ngatanan,
kag ako wala makilala nila tungud sa

akon ngalan, nga si lehoba.

4 Kag gintukud ko man ang akon
katipan sa ila, sa paghatag sa ila sang
duta sa Kanaan, ang duta nga ila ginda-
punan, sa diin nagpuluyo sila subung
nga mga dumuluong.

5 Kag labut pa, nabatian ko ang mga
paianghayhay sang mga inanak ni Israel,

nga ginaulipon sila sang mga Egiptohan-
on, kag ako nakadumdum sang akon ka-

tipan.

6 Ngani, isiling-mo sa mga inanak ni

Israel : Ako amo si lehoba, kag paga-
pago^vaon ko kamo sa idalum sang mga
lulan sang mga Egiptohanon, kag pa-

gabawion ko kamo sa kahiolipnan nila,

kag pagatubson ko kamo sa butkon nga
inuntay kag sa dalagku nga mga pag-
hukom.

7 Kag pagabatunon ko kamo nga akon
banwa, kag ako mangininyo Dios kag
pagakilalahon ninyo nga ako amo si le-

hoba, nga inyo Dios, nga ako magapago-
wa sa inyo sa idalum sang mga lulaa

I

san^ mga Egiptohanon.
8 Kag pagadalhon ko man kamo sa

duta, nga nahanungud sa iya ginbayaw

I

ko ang akon kamut sa paghatag sa iya
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iay Abraham, kay Isaak kag kay lakob :

kag pagaihatag ko sia sa inyo nga panu-
buiion. Ako si lehoba."

9 Kag si Moises naghambal sa sini nga
bagay sa mga inanak ni Israel ; apang
sila wala magdulungug kay Moises,

bangud sang kataka sa espiritu kag ba-

ngud sang matigdas nga kahiolipnan."

10 Kag naghambal si lehoba kay
Moises, nga nagasiling :

11 "Lakat-ka, hambala si Paraon,
nga hari sa Egipto, agud nga tiigutan

niya nga maglakat ang mga inanak ni

Israel sa iuv/as sang iya duta."

12 Apang si Moises nagsabat sa atu-

bangan ni lehoba, nga nagasiling : "Yari
karon nga ang mga inanak ni Israel

wala magpalamati sa akon ; busa
tpaano bala nga magapamxati sa akon si

Paraon, sa akon nga ditinuli sa mga
bibig?"

13 Niyan naghambal si lehoba kay
Moises kag kay Aaron, kag ginhatagan
niya sila sing sogo nahanungud sa mga
inanak ni Israel kag kay Paraon,
nga hari sa Egipto, sa pagpagowa sa

mga inanak ni Israel sa duta sa Egipto.

Kaliwataa ni Moises kag ni Aaron.

14 Yari karon, ang mga pangolo sang
mga balay sang ila mga ginikanan : ang
mga anak ni Ruben, nga panganay ni

Israel : si Enok, si Palu, si Hesron kag
si Karmi ; ini sila amo ang mga pani-

malay ni Ruben.
15 Kag ang mga anak ni Simeon: si

lemuel, si lamin, si Ohad, si lakin, si

Sohar kag si Saul, anak sang Kanaanhon
nga babae : ini sila amo ang mga pani-

malay ni Simeon.
16 Kag ini sila among mga ngalan

sang mga anak ni Lebi, sono sang ila

mga kaliwatan : si Gerson, si Koat kag
si Merari. Kag ang mga tinuig sang
kabuhi ni Lebi nanginisa ka gatus katlo-

an kag pito ka tuig.

17 Ang mga anak ni Gerson : si

Libni kag si Seimei, sono sang ila mga
panimalay.

18 Kag ang mga anak ni Koat : Si

Amram, si Isar, si Hebron kag si Usiel.

Kag ang mga tinuig sang kabuhi ni

Koat nanginisa ka gatus katloan kag
tatlo ka tuig.

19 Kag ang mga anak ni Merari : Si
Mahali kag si Musi. Ini sila among

mga panimalay sang mga Lebinhon,
sono sang ila mga kaliwatan.

20 Kag si Amram nagpangasawa kay
lokabed, nga utud sang iya amay, kag
sia nag-anak sa iya kay Aaron kag kay
Moises. Kag ang mga tinuig sang ka-
buhi ni Amram nanginisa ka gatus
katloan kag pito ka tuig.

21 Kag ang mga anak ni Isar : si

Kore, si Nepeg kag si Sikri.

22 Kag ang mga anak ni Usiel : si

Misael, si Elsapan kag si Sitre.

23 Kag si Aaron nagpangasawa kay
Elisabet, anak nga babae ni Aminadab,
utud nga babae ni Naason ; kag sia

nag-anak sa i5^a kay Nadab, kay Abin,
kay Eleasar kag kay Itamar.

24 Kag ang mga anak ni Kore : si

Asir, si Elkana kag si Abiasap. Ini sila

amo ang mga panimalay sang mga
Korinhon.

25 Kag si Eleasar, anak ni Aaron,
nagpangasawa sa isa sang mga anak nga
babae ni Putiel ; kag sia nag-anak sa iya
kay Penees. Ini sila amo ang mga
pangolo sang mga ginikanan sang mga
Lebinhon, sono sang ila mga panimalay.

26 Busa, ini sila amo yadtong si Aaron
kag j'^adtong si Moises, nga sa ila nagsi-

ling si lehoba : Paggowaa-ninyo ang
mga inanak ni Israel sa duta sa Egipto,
sono sa ila mga kasoldadosan.

27 Ini sila among mga naghalambal
kay Paraon, nga hari sa Egipto, sa pag-
pagowa sa mga inanak ni Israel sa

Egipto. Ini amo yadtong si Moises kag
yadtong si Aaron.

Si Moises liag ang mga mago sa Egiplo.

28 Kag nahanabu, sang adlaw nga si

lehoba naghambal kay Moises sa duta
sa Egipto,

29 Nga si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling :

" Ako amo si

lehoba ; isiling kay Paraon, nga hari sa

Egipto, ang tanan nga ginasiling ko sa

imo."

30 Apang si Moises nagsabat sa atu-

bangan ni lehoba :
" Yari karon, ako

ditinuli sa mga bibig ; busa i paano bala

nga magpamati sa akon si Paraon ?
"

7 KAG si lehoba nagsiling kay Moi-
ses : " Tulok-ka, nga ginpaham-

tang ko ikav/ nga dios nga sa kay
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Paraon, kag si Aaron nga imo utud
maRginimo manalagna.

2 Pagaisiling mo sa iya ang tanan
nga ginasogo ko sa imo, kag si Aaron,
nga imo utud, magasiling sini kay
Paraon, agud nga pagtugutan niya nga
maggowa sa iya duta ang mga inanak ni

Israel.

3 Apang pagapatig-ahon ko ang tagi-

posoon ni Paraon, kag pagapadamuon
ko ang akon mga talandaan kag ang
akon mga kalatingalahan sa dutu sa

Egipto.

4 Kag si Paraon indi magadungug sa

inyo, kag pagaibutang ko ang akon
kamut sa ibabaw sang Egipto, kag pa-
gapagowaon ko ang akon mga kasol-

dadosan, ang akon banv/a, ang mga
inanak ni Israel, gikan sa duta sa Egip-
to, sa dalagku nga m.ga paghukom.

5 Kag pagakiialahon sang mga Egip-
tohanon, nga ako am.o si lehoba, kon
maguntay ako sang akon kam.ut sa iba-

baw sang Egipto, kag magpagov/a ako
sa m_ga inanak ni Israel sa tunga nila."

6 Kag ginhimo ni Moises kag ni

Aaron, sono sang ginsogo ni lehoba

;

ginhimo nila ang subung sini.

7 Kag si Moises nagaedad sing kawa-
loan ka tuig, kag si Aaron sing kawa-
loan kag tatlo ka tuig, sang naghambal
sila kay Paraon.

8 Kag si lehoba naghambal kay Moi-
ses kag kay Aaron, nga nagasiling :

9 " Kon maghambal sa inyo si Paraon
kag magsiling : Plilimo-kamo sing isa

ka katingalahan nga sa inyo, niyan ma-
gasiling ka kay Aaron : Kuhaa ang
imo sungkod, kag ihaboy sia sa atuba-
ngan ni Paraon, kag mahimo sia nga
man-ug."

10 Busa, si Moises kag si Aaron nag-
kaladto kay Paraon, kag ginhimo nila

sono sang ginsogo ni lehoba ; kag si

Aaron naghaboy sa duta sang iya sung-
kod sa atubangan ni Paraon kag sa atu-

bangan sang i^^a m.ga alagad, nga nahi-

mo sia nga man-ug.
11 Niyan gintawag m.an ni Paraon

ang mga maalam kag ang mga babaj^-

lan ; kag ang mga mago nga Egiptoha-
non, sila man naghilimo sang amo gid

nga bagay sa ila mga padugi

:

12 Sila naghalaboy ang tagsatagsa
sang iya sungkod, kag nangin mga man-
ug sila ; apang ang sungkod ni Aaron
naghaiunhon sang mga sungkod nila.

13 Kag nagtig-a ang tagiposoon ni
Paraon, kag wala sia magpamati sa ila,

sono sang ginsiling ni lehoba.

Nahauna nga kalalat^an : aag tubig nga
nangindugo.

14 Nij'^an si lehoba nagsiling kay Mo-
ises: "Ang tagiposoon ni Paraon na-
gabug-at : nagpangindi sia sa pagtugut
sa pagpalakat sa akon banwa.

15 Kadto-ka sa kaagahon kay Para-
on. Yari karon, nga sia magagowa na-
yon sa mga tubig, kag ikaw magahulat
sa iya sa pangpang sang suba, kag pa-
gauyatan mo sa imo kamut ang sungkod
nga nanginman-ug.

16 Kag magasiling ka sa iya : Si
lehoba, ang Dios sang mga Hebreinhon,
nagpadala sa akon sa imo sa pagsiling
sa imo : Tuguti paglakat ang akoa
banwa, agud nga sila mag-alalagad sa
akon sa kahanayakan ; kag yari karon,
nga ikaw wala magdungug tubtub ka-
ron.

17 Amo ini ang ginasiling ni lenoba

:

Sa sini pagakiialahon mo, nga ako amo
si lehoba : Yari karon, nga sa sungkod
nga j/ari sa akon kamut, pagapilason ko
ang mga tubig nga yara sa suba, kag
miagamangindugo sila.

18 Kag ang mga isda nga j^ara sa

suba magakaiamatay, kag magabaho
ang suba, sa bagay nga ang m.ga Egipto-
hanon magakalangil-ad sa paginum sang
m-ga tubig sang suba."

19 Niyan si lehoba nagsiling kay
Moises :

" Isiling kay Aaron : Kuhaa
ang imo sungkod, kag untaya ang imo
kamut sa ibabaw sang mga tubig sa

Egipto, sa ibabav/ sang ila mga ilig, sa
ibabaw sang ila mga suba, kag sa iba-

baw sang ila mga danaw, kag sa ibabaw
sang tanan nila nga mga suiuptan sang
tubig, agud nga magmangindugo sila

;

kag may dugo sa bug-os nga duta sa

Egipto, bisan pa sa m^ga suludlan nga
kahoy kag bato."

20 Kag ginhimo ni Moises kag ni

Aaron, sono sang ginsogo sa ila ni le-

hoba : ginbayaw niya ang sungkod, kag
ginbunal niya ang mga tubig nga yara sa

suba, sa mga mata ni Paraon kag sa

mga m.ata sang ij^a mga alagad; kag
ang tanan nga mga tubig sang suba
nagnangindugo.

21 Kag nagkalamatay ang mga isda
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nga yara sa suba ; kag nagpabaho sang
suba, kag indi sarang makainum ang
mga Egiptohanon sang mga tubig sang
suba, kag may diigo sa bug-os nga duta
sa Egipto.

22 Kag ang mga mago sa Egipto
naghilimo sang amo gid sa ila mga
padugi. Kag nagtig-a ang tagiposoon ni

Paraon, kag wala sia nagdangug sa ila,

sono sang ginsiling ni lehoba.

23 Kag si Paraon nagtalikod kag nag-
pauli sa iya balay ; apang bisan sa sini

indi ginsapak sang iya tagiposoon.

24 Kag ang tanan nga mga Egiptoha-
non nagkulutkut sa palibot sang suba sa

pagpangita sing tubig nga ilimnon, kay
indi sila sarang makainum sang mga tu-

big sang suba.

25 Kag nagkatuman ang pito ka ad-

law, sa tapus nga ginbunal ni lehoba
ang suba.

Ikaduha ka kaialat^an ; ang rsiga paka.

NIYAN si lehoba nagsiling kay
Moises :

" Kadto-ka kay Paraon,
kag isiling-mo sa iya : Amo ining
ginasiling ni lehoba : Tuguti sa pagla-
kat ang akon banawa, agud nga pag-
alalagdon nila ako.

2 Kag kon ikaw magduraili sa pagtu-
gut sa pagpalakat sa iya, pagatistisan ko
ang bug-os mo nga mga dulunan sang
mga paka.

3 Kag ang suba magapasubay singmga
paka, kag magasalaka kag magasululud
sila sa imo balay, sa imo hulut nga tu-

lulogan, kag sa ibabaw sang imo higda-
an, kag sa balay sang imo mga alagad,

kag sa tunga sang imo banv/a, kag sa

imo mga dabok kag sa imo mga lamasan.

4 Ang mga paka magasalaka sa iba-

baw nimo, kag sa ibabaw sang in^o ban-
wa, kag sa ibabaw sang imo mga alagad."

5 Kag nagsiling si lehoba kay Moises :

" Isiling kay Aaron : Untaya ang imo
kamut, upud ang imo sungkod, sa ibabaw
sang mga ilig, sa ibabaw sang mga suba,
kag sa ibabaw sang mga danaw, sa
pagpasaka sing mga paka sa ibabaw
sang duta sa Egipto."

6 Kag ginuntay ni Aaron ang kamut
sa ibabaw sang mga tubig sa Egipto

;

kag nagsalaka ang mga paka kag ginli-

kupan nila ang duta sa Egipto.
7 Kag ang mga mago naghilimo sing

si:bung gid sa ila mga padugi, kag nag-

palasaka sila sing mga paka sa ibabaw
sang duta sa Egipto.

8 Niyan gintawag ni Paraon si Moises
kag si Aaron, kag nagsiling sia :

" Pa-
ngayo-kamo kay lehoba, nga ipalayo
niya ang mga paka sa akon kag sa akon
banwa ; kag ako magapalakat sa banwa,
agud nga rnaghalad sia sing halad kay
lehoba."

9 Kag si Moises nagsiling kay Para-
on :

" Ikaw gid ang magtapat sang
adlaw kon san-o magaampo ako tungud
sa imo, kag tungud sa imo mga alagad,
kag tungud sa imo banwa, agud nga ang
mga paka pagkuhaon sa imo kag sa imxC?

mga balay, kag didto lamang sila sa
suba."

10 Kag sia nagsabat. "Sabuas." Sa
sini nagsiling si Moises :

" Manginsono
sa imo polong, agud nga makahibalo ka
nga wala na sing liwan subung kay
lehoba nga amon Dios.

11 Kag ang mga paka m.agapalalayo
sa imo kag sa imo mga balay, kag sa

imo mga alagad, kag sa imo banwa,
kag didto lamang sila sa suba."

12 Si Moises kag si Aaron naghalalin
sa atubangan ni Paraon ; kag nagtuaw
si Moises kay lehoba nahanungud sa

mga paka, nga ginpadala niya sa ibabaw
ni Paraon.

13 Kag ginhimo ni lehoba, sono sang
polong ni Moises, kag nagkalamatay
ang mga paka sa mga balay, sa mga
patyo kag sa mga latagon.

14 Kag gintipon nila sila sa mga
tinumpok, kag nagpabaho sang duta.

15 Apang sang nakita ni Paraon nga
ginuntatan, ginpabug-at niya ang iya
tagiposoon, kag wala niya sila pagdunga,
sono sang ginsiling ni lehoba.

ikatio ka kalalatan : ang mga kuto.

16 Niyan si lehoba nagsiling kay
Moises :

" Isiling kay Aaron : luntay
ang imo sungkod kag bunala ang yab-ok
sa duta, agud nga manginkiito sa bug-os
nga duta sa Egipto."

17 Kag ginhimo nila ang subung
sini : ginuntay ni Aaron ang kamut, upud
ang iya sungkod, kag ginbunal niya ang
yab-ok sang duta ; nga nanginkuto sia

sa mga tawo kag sa mga kasapatan

:

ang tanan nga yab-ok sang duta nangin
mga kiito sa bug-os nga kadutaan sa

Egipto.
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18 Kag ginhimo sang mga mago ang
subung gid sa ila mga padugi, sa pagpa-
gowa sing mga kiito ; apang wala sila

makasarang, Kag may mga kiito sa

mga tawo kag sa mga kasapatan.

19 Niyan nagsililing ang mga mago
kay Paraon :

" Tudlo sang Dios ini."

Apang nagtig-a ang tagiposon ni

Paraon, kag wala sia magdungug sa ila,

sono sang ginsiling ni lehoba.

lkap°at ka kaialat-an: ang mfa laogaw.

20 Kag si lehoba nagsiling kay Moi-
ses :

" Tindug-ka sing aga pa gid, kag
umatubang-ka kay Paraon

;
yari karon

nga sia magagowa nayon sa mga tubig,

kag ikaw magasiling sa iya : Amo ini

ang ginasiling ni lehoba : Tuguti sa

paglakat ang akon banwa, agud nga
pag-alalagdon nila ako.

21 Kay kon ikaw indi magtugut sa

pagpalakat sa akon banwa, j'ari karon
nga ako magapadala sa ibabaw nimo kag
sa ibabaw sang imo mga alagad, kag sa

ibabaw sang imo banwa, kag sa imo mga
balay sang mga pinanung nga mga
langaw, kag magakalapuno ang mga
balay sang mga Egiptohanon sang m-ga
langaw, kag ang duta man sa diin didto
sila.

22 Kag sa sadto nga adlaw pagapai-
non ko ang duta sa Gosen, nga sa iya
nagapuyo ang akon banwa, agud nga
wala didto sing mga langaw, agud nga
m.ahibaloan mo, nga ako amo si lehoba
sa tunga sang duta.

23 Kag ako magabutang sing pagpain
sa tunga sang akon banwa kag sang sa

imo. Buas manginamo ining tanda-
an."

24 Kag ginhimo ni lehoba ang subung
sini : nag-abut ang pinanong nga mga
langaw sa balay ni Paraon, kag sa mga
balay sang iya alagad ; kag sa bug-os
nga kadutaan sa Egipto ang duta nag-
baho bangad sa ila.

25 Niyan gintawag ni Paraon si

Moises kag si Aaron, kag nagsiling sia sa

ila :
" Lalakat-kamo, halad-kamo sa

inyo Dios sa duta."

26 Kag si Moises nagsabat :

" Indi
anga}'^ nga maghimo kami sing subung
sini, kay ang ginahaiad namon kay
lehoba, nga am.on Dios, among kalangil-

aran sang mga Egiptohanon. Kon pagi-
halad namon ang kangil-aran sang mga

Egiptohanon sa atubangan nila, I indi

bala nila kami pagbatohon ?

27 Magalalakat kami sa tatlo ka
adlaw nga panlakatan sa kahanayakan,
kag magahalalad kami kay lehoba nga
anion Dios, sono sang pagisiling niya
sa anion."

28 Kag nagsiling si Paraon :
" Paga-

tugutan ko kamo sa paglakat, agud nga
maghalalad kamo kay lehoba nga inyo
Dios sa kahanayakan, lamang nga indi

kamo maglalakat sa malayo : palanga-
muyo-kamo tungud sa akon."

29 Kag nagsabat si Moises. " Yari
karon, nga magahalin ako sa imo atuba-

ngan, kag magapangayo ako kay lehoba,

nga ang mga langaw maghalalin kay
Paraon, kag sa iya mga alagad, kag sa

iya banwa buas ; lamang nga indi si

Paraon maglimbong na, nga indi niya
pagtugutan sa paglakat ang banwa sa

paghalad kay lehoba."

30 Niyan si Moises naghalin sa atu-

bangan ni Paraon, kag nagpangamuyo
sia kay lehoba.

31 Kag ginhimo ni lehoba, sono sang
polong ni Moises ; kag ginpapalagyo
niya ang mga langaw kay Paraon, kag
sa iya mga alagad, kag sa iya banwa,
nga wala sing nabilin bisan isa.

32 Apang sa sini si Paraon nagbug-
at pa sang iya tagiposoon, kag wala
niya pagtuguti sa paglakat ang banwa.

Ikalima ka kalaiat-an : kamatay saag kasapatan.

9 NIYAN si lehoba nagsiling kay
Moises :

" Kadto-ka kay Paraon,
kag isiling-mo sa iya : Si lehoba, ang
Dios sang mga Hebreinhon, nagasiling

sing subung sini : Tuguti sa paglakat
ang akon banwa, agud nga pag-alagdon
nila ako

;

2 Kay kon indi mo sila pagtugutan
sa paglakat, kag pungan pa nimo sila,

3 Yari karon, ang kamut ni lehoba
manginsa ibabaw sang imo kahayupan,
nga yara sa latagon, sa mga kabayo, sa

mga asno, sa mga kamelyo, sa kabaka-
han, kag sa mga obeha, nga may daku
gid nga kamatay

:

4 Kag pagapainon ni lehoba ang mga
kahayupan sa Israel kag ang mga kaha-
yupan sa Egipto, sa bagay nga wala gid

sing mapatay sang iya sang mga inanak
ni Israel."

5 Kag gintapat ni lehoba ang tion,
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nga nagasiling : "Buas pagahimoon ni

lehoba ini nga butang sa duta."

6 Kag sang madason nga adlaw gin-

himo ni lehoba yadto, kag namatay ang
tanan nga kahayupan sa Egipto ; apang
ang kahayupan sang mga inanak ni

Israel wala sing namatay, bisan isa.

7 Niyan ginpakadtoan ni Paraon, kag
yari karon, nga sa kahayupan sang mga
inanak ni Israel wala sing napatay, bisan

isa. Apang ang tagiposoon ni Paraon
nagbug-at, kag wala niya pagtuguti sa

paglakat ang banwa.

Ikanun ka kalalat-an : mga hubag.

8 Kag si lehoba nagsiling kay Moises
kag kay Aaron :

" Kuluha-kamo sing

mga tinapnay nga mga abo sang isa ka
dabok, kag iwaraag sia ni Moises nayon
sa langit sa atubangan ni Paraon.

9 Kag magamanginyab-ok sa ibabaw
sang bug-OS nga duta sa Egipto, nga sa

iya magakalahuman ang mga hubag nga
nagabuluad-ad sa mga tawo subung sa

mga kasapatan, sa bug-os nga duta sa

Egipto."
10 Kag nagkuluha sila sing abo sa

dabok, kag umatubang sila kay Paraon
;

kag si Moises nagvvaraag sa ij^a na3^on

sa langit, kag nangin mga hubag nga
nagabuluad-ad sa mga tawo subung sa

mga kasapatan.
11 Kag ang mga mago indi sarang

makaatubang kay Moises bangud sang
mga hubag ; kay ang mga hubag yara
sa mga mago kag sa tanan nga mga
Egiptohanon.

12 Apang ginpatig-a ni lehoba ang
tagiposoon ni Paraon, kag wala niya
sila pagdunga, sono sang ginhambal ni

lehoba kay Moises.

Ikapito ka kalalat-an : ang ulan nga nagabililog-

bilog nga hielo.

13 Niyan nagsiling si lehoba kay
Mioses :

" Tindug-ka sing aga pa gid,

kag umatubang-ka kay Paraon, kag
isiling-mo sa iya : Amo ining gina-
siling ni lehoba, ang Dios sang mga
Hebreinhon : Tuguti sa paglakat ang
akon banwa, agud nga pag-alagdon nila

ako.

14 Kag sa karon pagaipadala ko ang
tanan ko nga mga kalalat-an sa ibabaw
sang imo tagiposoon, kag sa ibabaw

sang imo mga alagad, kag sa ibabaw
sang imo banwa, agud nga makahibalo
ka nga wala gid sing iban nga subung
sa akon sa bug-os nga duta.

15 Kay karon, kon ginuntay ko kunta
ang akon kamut sa pagpilas sa imo, kag
sa imo banwa nga may kam.atay, nadula
ka na kunta sa duta.

16 Apang ginapapadai'^on ko ikaw
nga sa sini gid, sa pagpakita sa imo
sang akon gahum, kag agud nga pag-
dayawon kunta ang akon ngalan sa bug-
os nga duta.

17 I Nagapalabawlabaw ka pa bala
batok sa akon banwa nga sa indi pag-
tugut sa iya sa paglakat ?

18 Yari karon, nga sa adlaw nga buas,

sa sining oras, magapaulan ako sing

batobato nga hielo nga labing maka-
dalaut nga wala nga mas-a mag-abut sa

ibabaw sang Egipto kutub sang adlaw
nga gintukud sia tubtub karon.

19 Busa karon, ipadala kag himoa
nga maapinan ang imo kahayupan, kag
ang tanan nga imo sa latagon. Kay
sa ibabaw sang tanan nga mga tawo
kag mga kasapatan nga masakpan sa
latagon, kag nga wala makapasilong sa

idalum sang atup, maholog ang ulan
nga batobato nga hielo sa ibabaw nila,

kag magakalamatay sila."

20 Yadtong sa sa tunga sang mga
alagad ni Paraon nga nagkahadluk
sang polong ni lehoba, ginhimo niya
nga ang iya mga alagad kag ang iya

mga kahayupan magpalasilong sa kaba-
layan

;

21 Apang yadto wala magsapak sang
polong ni lehoba, ginpabayan niya ang
iya mga alagad kag ang iya kahayu-
pan sa latagon.

22 Kag nagsiling si lehoba kay Moi-
ses :

" Untaya ang imo kamut nayon
sa langit, agud nga may ulan nga bato-
bato nga hielo sa bug-os nga duta sa
Egipto, sa ibabaw sang mga taw^o kag
sa ibabaw sang mga kasapatan, kag sa
ibabaw sang tanan nga hilamon sa duta
sa Egipto."

23 Kag ginuntay ni Moises ang iya

sungkod nayon sa langit, kag si lehoba
nagpadala sing mga daguub kag ulan

nga batobato nga hielo, kag ang kalayo
nagdalagan sa ibabav/ sang duta ; kag
ginpaulan ni lehoba sing batobato nga
hielo sa ibabaw sang duta sa Egipto.

24 Kag may ulan nga batobato nga
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hielo kag kalayo nga nagasamo sa ulan
nga batobato nga hielo, nga makada-
laut gid ; sa bagay nga wala gid sing
kaangay nga nag-abut sa bug-os nga
duta sang Egipto kutub nga nanginka-
tawohan sia.

,

25 Kag ang ulan nga batobato nga
j

hielo nagtistis sa bug-os nga duta sa
;

Egipto, sa tanantanan nga yara sa
]

latagon, kutub sa tawo tubtub sa sa-

pat ; ang ulan nga batobato nga hielo

nagtistis man sang tanan nga hilamon
sang latagon, kag nagbaii sang tanan
nga kahoy sang latagon.

26 Lamang sa duta sa Gosen, diin

yara angmga inanak ni Israel, wala sing

ulan nga batobato nga hielo.

27 Niyan si Paraon nagpakadto kag
nagpatawag kay Moises kag kay Aaron,
kag nagsiling sia sa ila :

" Sa karon na-

kasala ako ; si lehoba among matarung,
Icag ako kag ang akon banwa mga ma-
lauton kami.

28 Ampo-kamo kay lehoba ; kag tu-

man na kunta ang mga daguub sang
Dios kag ang ulan nga batobato nga
hielo ; kag ako magatugut sa inyo sa

paglakat, kag indi na ako magapugung
'

sa inyo."

29 Kag si Moises nagasiling sa iya :

^' Kon ako maggowa sa banwa, kag
magimtay ang akon mga kamut nayon
kay lehoba, ang mga daguub magau-
luntat, kag wala na sing ulan nga bato-
bato nga hielo, agud nga makasaj^ud ka
nga ang duta iya ni lehoba.

30 Apang sa nahanungud sa imo
kag sa imo mga alagad, nakahibalo na
ako, nga indi kamo pa magkalahadluk
kay lehoba nga Dios."

31 Kag ang lino kag ang sebada
tinistisan, kay ang sebada naguhay kag
ang lino nagapamulak.

32 Apang ang trigo kag ang espelta

wala sila pagpamilasa, kay mga olehe
sila.

33 Niyan si Moises naghalin sa atuba-
ngan ni Paraon pa gowa sang banwa,
kag nagunta}'' sia sang mga kamut nayon
kay lehoba ; kag naguluntat ang mga
daguub kag ang ulan nga batobato nga
hielo, kag ang ulan v/ala na magtupa sa

ibabaw sang duta.

34 Kag nakita ni Paraon nga naguntat
ang ulan kag ang ulan nga batobato
nga hielo, kag sia nagpadayon sa pag-
pakasala, kag ginpabug-at niya ang

iya tagiposoon, sia kag ang iya mga
alagad.

35 Ang tagiposoon ni Paraon nagtig-

a, kag wala niya pagtuguti sa paglakat
ang mga inanak ni Israel, sono sang
ginsiling ni lehoba tungud kay Moises.

Ikawalo ka kalalat-an : ang apan.

KAG si lehoba nagsiling kay
Moises: "Kadto-ka kay Paraon,

kay ginpabug-at ko ang ij^a tagiposoon,

kag ang tagiposoon sang iya mga alagad,

sa pagbutang sa tunga nila sining akon
mga talandaan ;

2 Kag agud nga sarang ka makapa-
nugid sa mga idulungug sang im.o anak,

kag sang anak sang imo anak, anggin-
himo ko sa ibabaw sang m.ga Egipto-
hanon, kag ang mga talandaan nga gin-

butang ko sa tunga nila, kag agud nga
kamo makahibalo, nga ako amo si le-

hoba."

3 Si Moises kag si Aaron nagkaladto
kay Paraon, kag nagsiiiling sila sa iya
*' Arao ining ginasiling ni lehoba, ang
Dios sang mga Hebreinhon : l Tubtub
pa san-o magadumili ka sa pagpaubus
sa imo sa atubangan nakon ? Tuguti sa

paglakat ang akon banwa, agud nga sila

mag-alalagad sa akon.

4 Kay kon ikaw magdumili pa sa pag-.

tugut sa paglakat sa akon banwa, yari

karon, nga buas pagapakarionko ang
mga apan sa sulud sang imo mga dulu-

nan.

5 Pagatabunan nila ang kadaygan sang
duta, sa bagay nga indi sarang makita
ang duta; kag pagakaonon nila ang
nabilin sang naluwas, sang ginbilin nga
sa inj'o sang ulan nga batobato nga
hielo

;
pagakaonon nila ang tanan nga

kahoy nga nagatiibo sa inyo mga lata-

6 Kag pagapun-on ang mio mga balay

sa ila, kag ang mga balay sang tanan mo
nga m.ga alagad, kag ang balay sang
tanan nga mga Egiptohanon, nga wala
nga mas-a m.akita sang inyo mga ginika-

nan, bisan sang mga ginikanan sang inyo

mga ginikanan, kutub sang adlaw nga
diin sila sa ibabaw sang duta tubtub

sang adlaw nga karon." Niyan nag-

talikod sia, kag naghalin sa atubangan
ni Paraon.

7 Kag ang mga alagad ni Paraon

I

nagsiiiling sa iya : "
i i ubtub pa san-o

81



10.8. EESODO. 10. 25,

nga magmanginisa ka siod namon ini

sia ? Tuguti sa paglakat inang mga
tawo, agud nga mag-alalagad sila kay
lehoba nga ila Dios. l Wala ka pa bala

makahibalo nga ang Egipto nagkaguba
na?"

8 Busa ginpabalik nila si Moises kag
si Aaron sa atubangan ni Paraon, kag
sia nagsiling sa ila :

" Lalakat-kamo,
kag alalagad-kamo kay lehoba nga inyo
Dios : i Apang sin-o bala kag sanday
sin-o ang mga magalalakat ?

"

9 Kag nagsabat si Moises :
" Magala-

lakat kami upud ang amon mga pama-
tan-on kag upud ang amon mga tigulang,

upud ang amon mga anak nga lalaki kag
mga babae, upud sang amon mga kina-

bon, kag upud sang amon mga kabaka-
han ; kay inagahilhvat kami sing isa ka
daku nga kasadyahan kay lehoba."

10 Niyan sia nagsabat sa ila :
"

j Nga
si lehoba magmanginkaupud ninyo,

subung nga ako magatugut sa pagpala-
kat sa inyo upud sang inyo mga kaba-
taan! Tuluka-ninyo, kay ang kalainan
yara sa atubangan ninyo.

11 Indi magmanginsubung sini ; lala-

kat-kamo, ang mga lalaki, kag alalagad-

kamo kay lehoba ; kay ini ginpangayo
ninyo." Kag gintabog sila sa atuba-
ngan ni Paraon.
. 12 Kag si lehoba nagsiling kay Moises:
" Untaya ang imo kamut sa ibabaw sang
duta sa Egipto nga sa mga apan kag.
magsaka sila sa ibabaw sang duta sa

Egipto, kag magkaon sila sang tanan nga
hilamon, sang tanan nga ginbilin sang
ulan nga batobato nga hielo."

13 Kag ginuntay ni Moises ang iya

sungkod sa ibabaw sang duta sa Egipto
;

kag si lehoba nagdala sing isa ka hangin
sa Sidlangan sa ibabaw sang kadutaan,
sa sadtong bug-os nga adlaw, kag sa

sadtong bug-os nga gab-i. Kag sang
nag-abut ang aga, ang hangin sa Sidlan-
gan nagdala sang mga apan.

14 Kag nagsalaka ang mga apan sa iba-

baw sang bug-os nga duta sang Egipto,
kag naghuiugpa sila sa tanan nga mga
kaduiunan sa Egipto, nga makadaut gid :

nga una sa iya wala gid sing apan nga
subung sina, bisan sa olohe nlya indi nga
mas-a magaabut ang kaangay ni5''a.

15 Kag ginlipdan nila ang kadaygan
sang bug-os nga duta, sa bagay nga ang
duta ginpadulum, kag ginkaon nila ang
tanan nga hilamon sang duta, kag ang

tanan nga bunga sang kakahoyan, nga
ginbilin sang ulan nga batobato nga
hielo ; kag wala gid sing nabilin nga
hilaw sa kakahoyan, bisan sa hilamon
sang mga latagon sa bug-os nga duta
sang Egipto.

16 Niyan ginpatawag ni Paraon sing
dalidali si Moises kag si Aaron, kag nag-
siling sia :

" Nakasala ako batok kay
lehoba nga inyo Dios, kag batok sa in-

yo.

17 Busa karon, patawara-ninyo ang:
akon sala sa sini gid lamang, kag pakita-
bang-kamo kay lehoba nga inyo Dios,
nga ipahilayo sa akon ini nga kamata-
yon."

18 Ngani naghalin sia sa atubangan ni:

Paraon kag nagpakitabang kay lehoba.

19 Niyan ginpakari ni lehoba ang isa

ka hangin gikan sa Katundan nga tumaii
ka baskug, nga nagpalid sang mga apan,
nga ginlumus niya sila sa dagat nga
Mapula ; kag wala sing nabilin bisan isa
ka apan sa bug-os nga kaduiunan sa
Egipto.
20 Apang ginpatig-a ni lehoba ang;

tagiposoon ni Paraon, sa bagay nga wala
niya pagtuguti sa paglakat ang mga
inanak ni Israel.

Ikasiam ka kalalat-an : ang mga kadudulaiaa.

21 Kag si lehoba nagsiling kay Mo-
ises :

" Untaya ang imo kamut nayon sa
langit, agud nga may kadudulman sa
ibabaw sang bug-os nga duta sa Egipto,.

kag magpalanghikap sila sa kadudul-
man."

22 Busa, ginuntay ni Moises ang kamut
nayon sa langit ; kag nag-abut ang
madamol nga kadudulman sa bug-os nga
duta sang Egipto, sa tatlo ka adlaw.

23 Kag wala magkilitaay ang iban sa
iban, bisan may nagtindug sa iya naham-
tangan sa sulud sang tatlo ka adlaw,
apang ang tanan nga mga inanak ni Israel

may suga sa ila mga puluy-an. )

24 Kag si Paraon nagtawag kay Moi-
ses, kag nagsiling :

*' Lakat-kamo, ala-

lagad-kamo kay lehoba ; magkalabilin
lamang ang inyo mga pinanung kag ang,
inyo mga kabakahan ; ang inyo mga ka-
bataan man magaulupud sa inyo."

25 Apang si Moises nagsabat :
" Ki-

nahanglan nga ikaw man maghatag sa
amon mga kamut sing mga halad kag

.

mga halad nga sinunog, agud nga pagi-
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halad namon sila kay lehoba nga amon
DIos.
26 Ang amon mga kahayupan ma-

gauliipud man sa amon, wala sing

mabilin, bisan isa ka koko ; kay sa ila

ngit sa bug-OS nga duta sang Egipto,
nga wala nga mas-a mahanabu, bisan
mahanabu pa.

7 Apang nahanungud sang tanan nga
mga anak ni Israel, kutub sa tawo tub-

magakuha kami nga sa pag-alagad kay tub sa kahayapan, bisan ang isa ka ido" T^-
,

1. ,
• indimagapabaskugsangiyadilabatoksa

Ha, agud nga inyo mahibaloan, nga si

lehoba magapahain sa tunga sang mga
Egiptohanon kag sa Israel.

8 Kag magapalanaug sa akon
ining tanan nga im.o mga alagad,
kag maguaygub sila sa atubangan
nakon, nga nagasililing : Gowa-ka, kag
ang bug-OS nga banwa nga nagasunud
sa imo. Kag sa tapus sini ako maga-
gowa." Kag naggowa si Moises nga may
daku nga kaakig sa kay Paraon.
9 Kag si lehoba nagsiling kay Moises

:

"Si Paraon indimagapati sa inyo, agud
nga ang akon mga kalatingalahan mag-
dalamu sa duta sang Egipto."

10 Kag si Moises kag si Aaron nag-
hilimo sining tanan nga mga kalatingala-
han sa atubangan ni

lehoba nga amon Dios ; kag wala kami
xnakahibalo kon ano ang pagaialagad
namon kay lehoba, tubtub nga mag-
sbut kami didto."

2/ Apang ginpatig-a ni lehoba ang
tagiposoon ni Paraon, kag wala sia

magtugut sa pagpalakat sa ila.

28 Kag nagsiling si Paraon :
" Ha-

lin-ka sa akon atubangan: andam-ka
nga indi na magtan-aw ikaw liwan sang
akon nawung ; kay sa adlaw nga makita
mo ang akon nawung, mamatay ka."

29 Kag si Moises nagsabat :
" Maayo

ang ginsiling mo : indi na ako magtan-
aw liwan sang imo nawung."

An^ ikapu!o ka kalalat-an, nga ginbalita

kay Paraon.1. , o— "^ Paraon; apang
-I KAG SI lehoba nagsihng kay Moi- gmpatig-a ni lehoba ang tagiposoon ni
i ses: "Isa pa ka kalalat-an paga- Paraon, kag wala niya pagtaguti sa pag-

dalhon ko kay Paraon kag sa Egipto, lakat ang mga inanak ni Israel sa gowa
Icag sa tapus sini pagatugutan kamo ni

ya sa paglakat gikan diri. Kon pagatu-
gutan kamo niya sa paglakat, mangina-
mo ini sing bug-os ; bisan pa pagaso-
Taolon kamo niya, pagasobolon kamo
niya diri.

2 Kambala karon sa dulungug sang
banwa, kag nga ang tagsatagsa ka lalaki

magpanga3'^6 sa iya kasilingan nga lala-

ki kag ang tagsatagsa ka babae sa iya
kasilingan nga babae sing mga huyas
nga pilak kag mga nuyas nga bulawan."

sang iya kadutaan.

Ang pagtukud sang Paskua.

12
KAG naghambal si lehoba kay
Moises kag kay Aaron sa duta

sang Egipto, nga nagasiling :

2 " Ini nga bulan manginpamuno sang
mga bulan sa inyo ; ini manginnahauna
sa inyo sa mga bulan sang tuig.

3 Ihambal-ninyo sa bug-os nga kati-
lingban ni Israel, nga nagasiling: sa

3 Kag si lehoba nagbugay sa banwa ikapulo sini nga bulan magakuha ang
^.^^-. r..afa gang uiga taga-Egipto, tagsatagsa sing isa ka kordero sa mga

panimalay nga inamaj^, isa ka kordero
sa tagsa ka panimalay.

4 Apang kon ang panimalay diyotay,
nga indi makaurot sa pagkaon sang isa
ka kordero, _ ni5^an sia kag ang iya
kasilingan nga labing malapit sa iya

sa mga mata
subung man si Moises amo ang daku
nga lalaki sa duta sang Egipto sa mga
mata sang mga alagad ni Paraon kag
«a m.ga mata sang katawohan,

4 Kag nagsiling si Moises :
" Si lehoba

nagsiling sini : Sa tunga sang gab-i ako
magagowa sa tunga sang Egipto

;

5 Kag mamatay ang tanan nga pa-
nganay sang duta sa Egipto kutub sa
panganay ni Paraon, nga nagalingkod
sa iya lingkoran nga hari-anon, tubtub
sa panganay sang alagad nga babae nga
yara sa galingan, kag ang tanan nga
panganay sang mga kasapatan.

6 Kag magaabut ang daku nga sini-

balay magakuha sa iya sono sang kada-
muon sang mga kalag. Pagaisipan ninyo
sa kordero, sono sang makaon sang
tagsatagsa.

5 Ang kordero manginwalay dagta,
lalaki nga isa ka tuig: kuhaon ninyo
sia sa mga obeha kon sa mga kanding.

6 Kag pagabantayan ninyo sia tubtub
sa adlaw nga ikapulo kag apat sini nga
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bulan, kag pagapugutan sia sang bug-os

nga katipunan sang katilingban sa Israel,

sa tunga sang duba ka kahaponon.

7 Kag magakuha sila sang dugo, kag
ibutang nila ini sa duba ka bakalan sang
gawang, kag sa atangan sang mga baiay,

nga didto iia pagakaonan.
8 Kag sa sadto nga gab-i magakaon

sila sang unud nga sinugba sa kalayo,

nga may mga tinapay nga waiay tapay,

kag may mga hilamon nga mapait
pagakaonon sia nila.

9 Bisan ano nga butang sa iya nga
hilaw, indi pagakaonon ninyo, bisan

naluto sa tubig, kondi sinugba sa ka-

layo ; ang iya olo upud ang iya mga
tiii, kag ang iya mga kasudlan.

10 Dili ninyo pagibiiin bisan ano sa

iya tubtub sa pagkaaga ; kag ang mabi-
lin sa iya tubtub sa pagkaaga, pagasu-
nugon ninj'^o sa kalayo.

11 Kag amo ini ang inyo pagkaon sa

iya : Nga napangwagkusan ang inyo
mga hawak, ang inyo mga sapin sa inyo
mga tiil, kag ang inyo sungkod sa inyo
kamut. Kag pagakaonon nin3'"o sia sing

madasig gid. Amo ini ang Paskua* ni

lehoba.
12 Kaymagaagi akosa sadto nga gab-i

sa duta sang Egipto, kag pagapilason ko
ang tanan nga panganay sa duta sang
Egipto, kutub sa mga tawo tubtub sa

mga sapat ; kag pagasilotan ko ang tanan
nga mga dios sang Egipto. Ako si

lehoba.

13 Kag ang dugo magamangintanda
sa inyo sa mga balay sa didto kamo ma-
gapuyo ; kag kon makit-an ko ang dugo,
magaligad ako sa inyo, kag wala sa

inyo sing kamatay nga malaglagon, kon
akon pagapilason ang dutu sang Egipto.

14 Kag ini nga adlaw mangindulum-
dumon ninyo, kag pagabantayan ninyo
sia subung nga piesta kay lehoba ; sa
suli'id sang inyo mga kaiiwatan paga-
bantayan nin5'^o ini nga piesta subung
nga dayon nga palatukuran,

15 Pito ka adlaw magakaon kamo
sing mga tinapay nga waiay tapay. Sa
sini, kutub sa nahauna nga adlaw gid
pagaipalayo ninyo ang tapay sa inyo
mga balay ; kay bisan sin-o nga magka-
on sang tinapay nga may tapay kutub
sa nahauna nga adlaw tubtub sa ikapito,

yadto nga kalag pagagabuton sa Israel.

* Pashia, pagligad.

16 Kag sa nahuuna nga adlaw ma-
gahimo kamo sing balaan nga pagka-
tipon, kag subung man sa ikapito ka
adlaw magahimo kamo sing balaan nga
pagkatipon. Bisan ano nga buiuhaton
dili pagahimoon sa sining mga adlaw,.

luwas lamang nga maghimos sang paga-
kaonon sang tagsatagsa.

17 Kag pagabantayan ninyo ang.

adlaw sang mga tinapay nga waiay
tapay, kay sa sadto man nga adlaw
ginpagowa ko ang inyo mga kasolda-
dosan sa duta sang Egipto. Bangud sini

bantayan-ninj'^o ini nga adlaw sa inyo
mga kaiiwatan sa dayon nga palatu-
kuran.

18 Sa nahauna nga bulan sa ikapulo-

kag apat ka adlaw, sa kahaponon, ma-
gakalaon kamo sing mga tinapay nga.

waiay tapay, tubtub sa adlaw nga duha
ka pulo kag isa sang bulan, sa kaha-
ponon.

19 Sa sulud sang pito ka adlaw wala
sing makita nga tapay sa inyo mga ba-
lay ; kay yadtong tanan nga magkaon
sang butang nga may tapay, ang amo
nga tawo pagagabuton sa katilingban
ni Israel, bisan sia dumuluong, bisan sia

tumanduk.
20 Indi kamo magkalaon sing bisan

ano nga butang nga may tapaj'^ : sa

inyo tanan nga mga puluy-an maga-
kalaon kamo sing mga tinapay nga
waiay tapay."

21 Niyan gintawag ni Moises ang
tanan nga mga tigulang sa Israel, kag
nagsiling sa ila :

" Guluyud-kamo, kag
kuluha-kamo sing mga kardero sono sa
inyo mga panimalay, kag puguti-ninyo
ang Paskua.

22 Kag magkuluha-kamo sang isa ka
bugkos nga isopo, kag pagbas-on ninyo
ini sa dugo nga yara sa suludlan, kag
ihaplas-ninyo ang dugo, nga yara sa
susudlan, sa atangan kag sa duha ka
bakalan sang gawang, Kag wala sing
maggowa bisan isa sa inyo sa gawang.
sang iya balay tubtub sa aga.

23 Kag kon magligad si lehoba, nga
nagapilas sa mga Egiptohanon, makita.

niya ang dugo sa atangan kag sa duha
ka bakalan sang gawang ; kag si lehoba
magaligad sa sadto nga gawang, kag
indi magtugut nga ang manuglaglag
magsulud sa inyo mga balay sa pag-
pilas.

24 Kag pagabantayan ninyo ini nga
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palatukuran nga sa inyo kag sa inyo

mga anak sa gihapon.

25 Kag mahanabu nga, kon mag-
alabut kamo sa duta, nga pagsihatag sa

inyo ni lehoba, sono sang ginpanaad
niya, pagatumanon ninyo ini nga pag-

alagdan.
26 Kag kon mahanabu, nga magpala-

mangkot ang inyo mga anak sa inyo :

^Ano bala ang ginakahologan sa inyo

sini nga pag-alagdan ?

27 Magsalabat-kamo : Ini amo ang
halad sang Paskua* kay lehoba, kay
nagligad sia sa kabalayan sang mga
inanak ni Israel sa Egipto, sang naga-
lakat sia, nga nagapilas sa mga Egipto-
hanon, kag ginluwas niya ang amon
mga balay." Niyan ang banvva nag-
yaub kag naghapa.

28 Kag ang mga inanak ni Israel

naglalakat, kag ginhilimo nila sono sang
ginsogo ni lehoba kay Moises kag kay
Aaron : ginhilimo nila ang subung sini.

Ang pagkamatay sang mga panganay. Ang mga
inanak ni Israel ginpanobol sa Egipto.

29 Kag nahanabu nga, sang pagka-
tunga sang gab-i, ginpilas ni lehoba ang
tanan nga panganay sa duta sa Egipto,
kutub sa panganay ni Paraon, nga na-

galingkod sa ibabaw sang iya lingkoran
nga harianon, tubtub sa panganay sang
bihag, nga yara sa bilangoan, kag ang
tanan nga panganay sang mga kasapatan.

30 Kag nagtindug si Paraon sadto
nga gab-i, sia kag ang tanan niya nga
mga alagad, kag ang tanan nga mga
Egiptohanon ; kag may isa ka daku nga
panghakruy sa Egipto, kay wala sing
balay diin nga wala sing patay.

31 Kag ginpatawag niya si Moises
kag si Aaron sa kagab-ihon, kag nagsi-
ling sia sa ila :

" Tilindug-kamo, halalin-

kamo sa tunga sang akon banwa, kamo
kag ang mga inanak ni Israel ; kag
lalakat-kaiTio, kag alalagad-kamo kay
lehoba, sono sang ginsiling ninyo.

32 Kuhaa man ninyo ang inyo mga
obeha kag ang inyo mga kabakahan,
sono sang ginsiling ninyo, kag lalakat-
kamo, kag pakamaayoha-ninyo man
ako."

33 Kag ginasako gid sang mga Egip-

pai

Halad
jligad.

sang Paskua, halad sang

tohanon ang banwa, sa pagpadala sa
ila sing madali gid sa gowa sang kadu-
taan, kag nagsililing sila :

" Taiwan kami
mga patay."

34 Kag ginhakwat sang banwa ang
iya linamas sa wala pa magkumbo, nga
ginputus nila ang ila mga linamas sa ila

panapton sa ibabaw sang ila mga abaga.

35 Kag ginhilimo sang mga inanak ni

Inrael sono sang polong ni Moises ; kag
nagpalangayo sila sa mga Egiptohanon
sang mga huyas nga pilak kag mga hu-
yas nga bulawan, kag mga panapton.

36 Kag ginhatagan ni lehoba ang
banwa smg bugay sa mga mata sa mga
Egiptohanon, sa bagay nga ginhatagan
sila nila sang ila ginapangayo ; kag sa

sini ginhublasan nila ang mga Egipto-
hanon.

37 Kag ang mga inanak ni Israel nag-
talaliwan gikan sa Ramxeses pa Sukot,
subung nga mga anum ka gatus ka libo

ka tawo nga nagalalakat, walay labut
sang mga kabataan

:

38 Isa man ka daku nga salamo sang
mga tinawo nagtalaklad upad sa ila,

kag mga obeha kag kabakahan ; kahay-
yupan nga madamu gid.

39 Kag sa linamas nga gindala nila

gikan sa Egipto, nagluluto sila sing mga
bibinka nga walay tapay, kay walay
tapay tungud kay ginsobol silasa Egipto
kag wala sila magdugay ; kag wala gid

sila sing bisan ano nga naaman.
40 Kag ang panag-on nga ginpanluga-

yaw sang m.ga inanak ni Israel sa
Egipto nanginapat ka gatus kag katloan
ka tuig.

41 Kag sang lumigad ang apat ka
gatus kag katloan ka tuig nahanabu nga,

sa amo gid nga adlaw, naggulowa ang
tanan nga mga kasoldadosan ni lehoba
sa duta sa Egipto.

42 Gab-i ini nga hiliwaton gid kay
lehoba, tungud kay ginpagowa niya sila

sa duta sang Egipto : ini amo yadtong
gab-i kay lehoba nga dapat tumanon
gid sang tanan nga mga inanak ni Israel

sa ila mga kaliwatan.*'

Ang tulumanoa sang Paskua.

43 Kag si lehoba nagsiling kay Moises
kag kay Aaron :

" Ini among tulumanon
sang Paskua : wala gid sing dumuluong
nga magakaon sa iya.

44 Apang ang tanan nga alagad, nga
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tawo nga binakal sang kuarta, tulion

mo sia : ni5'^an magakaon sia sa iya.

45 Ang dumulapon kag alagad nga
sinoholan indi magakalaon sa iya.

46 Pagakaonon sia sa amo nga balay
;

indi gid kamo magpalagowa sang iya

unud sa balay, bisan pagboongon-ninyo
ang iya tul-an.

47 Ang bug-OS nga katilingban maga-
himo sini.

48 Kag kon magpanlagayaw upud sa
imo ang isa ka dumiiluong, nga buut
maghimo sang Paskua kay lehoba,
pagtulion anay ang tanan niya nga
lalaki, kag niyan magapalapit sia sa pag-
himo sa iya, kag magamanginsubung
sang tumanduk sang duta. Apang wala
sing sin-o nga ditinuli nga makakaon sa

iya.

49 May isa gid lamang ka kasogoan
nga sa tumanduk kagsa dumuluong nga
nagapanlugayaw sa tunga ninyo."

50 Kag ang tanan nga mga inanak ni

Israel naghilimo, sono sang ginsogo ni

lehoba kay Moises kag kay Aaron

;

ginhilimo nila ang subung sini.

51 Kag nahanabu nga, sa sadto gid

Rga adlaw, ginpagowa ni lehoba ang
mga inanak ni Israel sa duta sang Egipto,
sono sa ila mga kasoldadosan.

Ang kasogoan nahanungud sa mga panganay.

-|0 KAG naghambal si lehoba kay
'O Moises, nga nagasiling :

2 " Pakabalaana ako sa tanan nga
panganay, sa tanan nga magulang sang
isa ka iloy sa tunga sang mga inanak ni

Israel : sa mga tawo subung sa mga
sapat, akon sia."

3 Kag si Moises nagsiling sa banwa :

" Magpalanumdum-kamo sa sini nga
adlaw, nga sa iya naggulowa kamo sa

Egipto sa balay sang mga ulipon ; kay
ginpagowa kamo ni lehoba, tungud
sang gahum sang iya kamut : ngani
indi kamo magkalaon sing tinapay nga
walay tapay.

4 Ining adlaw nagggowa kamo, sa
bulan sa Abib.

5 Kag mahanabu, kon madala '

ikaw ni lehoba sa duta sang mga
Kanaanhon, sang mga Hetinhon, sang •

mga Amorinhon, sang mga Hebinhon
kag sang mga lebusinhon, nga ginsumpa
niya sa imo mga ginikanan nga pagai-
hatag sia sa imo, duta nga nagailig sing

gatas kag dugus, nga pagahiwaton mo
ining pag-alagdan sa sini nga bulan.

6 Magakaon-ka sa pito ka adlaw smg
mga tinapay nga walay tapay kag sa
adlaw nga ikapito may kasadyahan kay
lehoba.

7 Kag pagakaonon ang mga tinapay
nga walay tapay sa sulud sang pito ka
adlaw ; indi makita sa luyo nimo ang
tinapay nga walay tapay, bisan makita
sa imo ang tapay sa tanan nimo nga
mga kadulunan.

8 Kag magapanugid ka sining mga
butang sa sadtong adlaw sa imo anak,
nga nagasiling : Ini amo bangud sang
ginhimo ni lehoba sa akon, sang pag-
halin ko sa Egipto.

9 Kag magamangitandaan ini sa imo
sa ibabaw sang imo kamut, kag mangin-
handumanan sa tunga sang imo mga
mata, agud nga ang kasogoan ni lehoba
magpuyo sa imo baba ; tungud kay gin-
pagowa ka ni lehoba sa Egipto sa
makusug nga kamut.

10 Ngani, pagatumanon mo ini nga
palatukuran sa iya dag-on sa tuigtuig.

11 Kag kon mapasulud na ikaw ni

lehoba sa duta sang mga Kanaanhon,
sono sang ginsumpa niya sa imo kag sa
imo mga ginikanan, kag kon mahatag
na niya sa imo,

12 Pagabahinon-mo kay lehoba ang
tanan nga mga panganay ; ang tanan
man nga mga magulang nga magkala-
taw-o sa imo mga kasapatan : ang mga
lalaki magamanginiya ni lehoba sila.

13 Apang ang tanan nga panganay
sang asno pagatubson mo sia sang isa

ka kordero ; kag kon indi mo sia matu-
bus, pagabalion mo ang iya liog. Kag
ang tanan nga panganaj'^ sang tawo, sa
tunga sang iya mga anak, pagatubson
mo.

14 Kag mahanabu nga, kon pagpa-
mangkoton ka sang imo anak sa adlaw
nga buas, nga nagasiling : l Ano bala
ini ? Pagaisiiing mo sa iya : • Sa gahum
sang iya kamut ginpagowa kami ni

lehoba sa Egipto, sa balay sang mga
ulipon.

15 Kag nahanubu nga, sang si Paraon
nagpangindi gid sa pagtugut sa amon
paglakat, ginpatay ni lehoba ang tanan
nga panganay sa duta sa Egipto, kutub
sa panganay sang tawo tubtub sa pa-
nganay sang sapat ; tungud sini gina-

halad ko kay lehoba ang tanan nga
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panganay sa iniloy, kon lalaki sia, apang
ang tanan nga panganay sang akon
mga anak ginatubus ko.

16 Kag mangintandaan ini sa ibabaw
sang imo kamut, kag manginhandu-
manan sa tunga sang imo mga mata

;

kay sa gamhanan nga kamut ginpagowa
kami ni lehoba sa Egipto."

Pas-agi sa dagat nga Mapuia.

17 Kag nahanabu nga, sang pagtugut
ni Paraon sa paglakat sang banwa, wala '

sia pagidul-ong sang Dios sa dalan sang
\

duta sang mga Pilistinhon, bisan ang
labing malapit sa ila, kay nagsiling ang
Dios : " Basi pa kon maghinulsul ang

'

banwa, kon makit-an niya sang inaway,
kag magbalik sia sa Egipto."

'

18 Apang ginhimo sang Dios nga ang
banwa maglibot sa dalan sang ka-
hanayakan sang dagat nga Mapula.
Kag nagtalaklad ang mga inanak ni

Israel gikan sa Egipto nga mga sang-
kap sa hinganiban.

|

19 Ginkuha man ni Moises ang mga
tul-an ni lose, nga ginpasumpa niya ang
mga inanak ni Israel, nga nagasiling

:

*' Sa pagkaniatLiud gid, ang Dios maga-
duaw sa inyo ; kag pagapataklaron
ninyo ang akon mga tul-an gikan diri

upud sa inyo."

20 Kag nagtalaliwan sila sa Sukot,
kag nagdululog sila sa Etam, sa salam-
putan sang kahanayakan.

21 Kag si lehoba naguna sa ila, sa ad-
lawon sa isa ka haligi nga panganud sa

pagmando sa ila sadalanon, kag sa ka-
gab-ihon, sa isa ka haligi nga kala3^o sa

pagpawa sa ila, agud nga maglalakat
sila sa adlaw kag sa gab-i.

22 Wala nga mas-anagpalayo sa atu-
bangan sang banwa ang haligi nga pan-
nganud sa adlawon, bisan sa kagab-ihon
ang haligi nga kalayo.

HKAG naghambal si lehoba kay
Moises, nga nagasiling

:

2 " Rambala ang mga inanak ni

Israel, nga m.agbalalik sila, kag mag-
palahamtang sang ila dulugan sa

atubangan sang Pi-hahirot, sa tunga
sang Migdol kag sang dagat nayon sa

Baal-Sepon : sa atubangan niya maga-
palahamtang kamo sang dulugan sa
luyo sang dagat.

3 Kay sa mga inanak ni Israel maga-

siling si Paraon : Nalibutan sila sang
duta, ang kahanayakan nagatakup sa ila.

4 Kag pagapatig-ahon ko ang tagipo-
soon ni Paraon, agud nga maglagas sia

sa ila, kag pagahimayaon ako sa kay Pa-
raon kag sa bug-OS niya nga kasoldado-
san, kag makilala sang mga Egiptoha-
non nga ako amo si lehoba." Kag gin-

hilimo nila sing subung sini.

5 Kag ginbalitaan ang hari sa Egipto,
nga ang banwa nagpalagyo; kag ang tagi-

posoon ni Paraon kag sang iya mga ala-

gad ginbaylohan nahanungud sa banwa,
kag nagsililing sila: *'iAno bala ang
aton ginhimo, nga gintugutan naton si

Israel sa paglakat sa indi na mag-alagad
sa aton ?

"

6 Niyan gintakdan ni Paraon ang iya

mga kanga kag ginkuha niya upud sa
iya ang iya banwa.

7 Nagkuha sia sing anum ka gatus ka
kanga nga mga pinili, kag ang tanan
nga mga kanga sa Egipto, kag ang mga
pangolo sa ibabaw nila nga tanan.

8 Kag ginpatig-a ni lehoba ang tagi-

posoon ni Paraon, nga hari sa Egipto,
kag ginlagas niya ang mga inanak ni

Israel ; kag ang mga inanak ni Israel

naggulowa nga may kamut nga binayaw.
9 Kag ginlagas sila sang mga Egipto-

hanon ; kag ang tanan nga mga kabayo,
ang mga kanga ni Paraon, ang iya mga
manugkabayo kag ang iya kasoldado-
san, naglambut sa ila nga nagadululug
sila sa luyo sang dagat, malapit sa Pi-ha-
hirot, sa atubangan sang Baal-Sepon.

10 Kag sang nagapalapit na si Para-
on, ginbayaw sang mga anak ni Israel

ang ila mga mata, kag yari karon, ang
mga Egiptohanon nga nagasulunud sa ila.

Niyan ang mga inanak ni Israel nagka-
lahadluk sing daku, kag nagsilingit sila

kay lehoba.
11 Kag nagsililing sila: "

c' Ayhan
tungud kay wala bala sing mga Inlub-

ngan sa Egipto gindala mo kami diri

sa pagpanginmatay sa kahanayakan.?

I K-zy ngaa bala ginhimo mo ini sa amon,
nga ginpagowa ino kami sa Egipto?-

12 i Indi gid bala ini ang ginhambal
namon sa imo sa Egipto, nga nagasiling:

Paba^-ai-kami, agud nga mag-alalagad
kami sa mga Egiptohanon ? Kay maayo
pa sa amon ang mag-alagad sa mga
Egiptohanon sang magpangimatay sa

kahanayakan."
13 Kag si Moises nagsiling sa banwa

:
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** Dili kamo magkahadluk ; magpakaba-
kud-kamo, kag makita ninyo ang kalu-

wasan, nga pagahimoon karon ni

lehoba sa inj^o ; kay ang raga taga-

Egipto nga karon inyo nakita, indi na
ninyo ngamas-a sa gihapon makita sila.

14 Si lehoba magpakigaway tungud
sa in5^o, kag kamo magpakahimunong."

15 Kag si lehoba nagsiling kay
Moises :

"
i Ngaa bala nga nagapanawag

ka sa akon ? Isiling sa mga iiianak ni

Israel, nga maglalakat sila.

16 Kag ikaw magbayaw sang imo
sungkod kag iuntay ang imo kamiit sa

ibabaw sang dagat, kag pihakon-mo
sia, agud nga mag-alagi ang mga anak ni

Israel sa tunga sang dagat sa ma mala.

17 Kag ako, yari karon, pagapatig-
ahon ko ang tagiposoon sang mga
Egiptohanon, agud nga pagsondon kamo
nila ; kag pagahimayaon ko ako sa kay
Paraon, kag sa iya bug-os nga kasolda-

dosan, kag sa iya mga kanga, kag sa iya

mga manugkabayo.
18 Kag ang mga Egiptohanon maka-

hibalo, nga ako amo si lehoba, kon
paghimayaon ko ako sa kay Paraon, sa

iya mga kanga kag sa iya mga nagaka-
labayo."

19 Kag ang manugtunda sang Dios,

nga nagaiina sang kadamuan ni Israel,

nagpalayo kag nagsunud sa ila ; subung
man ang haligi nga panganud, nga na-
gaunasa ila, nagpalayo kag nabutang sa

ila mga likod.

20 Kag sia nagpatunga sa kadam-an
sang mga Egiptohanon kag sang kadam-
an ni Israel : c/zV/^^ panganud kag kadulum
sia ; kag diri nagapasanag sia sang kagab-
ihon, kag sadtong bug-os nga gab-i wala
nga mas-a maghiliabutay ang mga isa sa

mga isa.

21 Kag inuntay ni Moises ang iya

kamut sa ibabaw sang dagat, kag ginhimo
ni lehoba, nga ang dagat mabulag
tungud sang mabaskug gid nga hangin
sa timugan sadtong bug-os nga gab-i,

kag ang dagat nagmala, kag ang raga

tubig nagbilmahinbahin.
22 Niyan ang mga anak ni Israel nag-

sululud sa tunga sang dagat sa mamala

;

nga ang mga tubig nanginsubung sang
kuta sa iya too kag sa iya wala.

23 Kag sang sumunud sa ila ang mga
Egiptohanon, nagsululiid sa olehe nila

tubtub sa tungil sang dagat ang tanan
nga mga kabayo ni Paraon, ang iya

mga kanga, kag ang iya mga manugka-
bayo.

24 Kag nahanabu, sang pagpulaw
sang kaagahon, nga tinuluk ni lehoba
ang kadam-an sang mga Egiptohanon
kutub sa haligi sang kalayo kag sang
panganud ; kag ginwagwag niya ang
dulugan sang mga Egiptohanon.

25 Kag kinuha niya sa ila ang mga
aliling sang ila mga kanga, nga gin-

sablagan niya sila sa ila paglakat. Niyan
ang mga Egiptohanon, nagsililing

:

" Malagyo-kita sa atubangan ni Israel,

kay si lehoba nagaaway tungud sa ila

batok sa mga Egiptohanon."
26 Kag si lehoba nagsiling kay Moi-

ses :
" Untaya ang imo kamut sa iba-

baw sang dagat, agud nga ang mga
tubig magbalalik sa ibabaw sang mga
Egiptohanon, sa ibabaw sang ila mga
kanga, kag sa ibabaw sang ila mga
manugkabayo."

27 Kag inuntay ni Moises ang iya ka-
mut sa ibabaw^ sang dagat kag ang dagat,
sang nagakaaga, nagbalik sa iya kahim-
tangan; kag ang mga Egiptohanon
nagpalalagyo nayon sa iya : kag ginpi-
lak ni lehoba ang mga Egiptohanon
sa tunga sang dagat.

28 Kag nagbalalik ang mga tubig
kag gintabunan nila ang mga kanga kag
ang mga manugkabaj'^o pati ang bug-os
nga kasoldadosan ni Paraon, nga nagsu-
lulud sa olehe nila sa dagat. Kag wala
sing nabilin sa ila, bisan isa lamang.

29 Apang ang mga inanak ni Israel

naglalakat sa mamala sa tungi sang
dagat, nga ang mga tubig nagkalahimo
nga kuta sa ila too kag sa ila wala.

30 Kag ginluwas ni lehoba si Israel

sa sadtong adlaw sa kamut sang mga
Egiptohanon ; kag nakita ni Israel ang
mga Egiptohanon nga mga patay sa
ibabaw sang baybayon sang dagat.

31 Busa, nakita ni Israel ang makatili-

ngala nga buhat, nga ginhimo ni lehoba
batok sa mga Egiptohanon ; kag ang
banwa nagkahadluk kay lehoba ; kag
nagtoloo sila kay lehoba kag kay Moi-
ses nga iya alagad.

Ainbaiianon sa pajtdaug sang mga inanak

ni israel.

-ipr NIYAN si Moises kag ang mga
Iv-) inanak ni Israel nag-alambahan
sini nga ambahanon kay lehoba; kag
nagsililing sila sing subung sini

:
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" Pagaambahanon ko si lehoba,
kay nagpakalabaw sia sing tu-

man gid

;

Gintagbong niya sa dagat ang
kabayo kag ang iya manugpa-
ngabayo.

2 Ang akon kusug kag ang akon
ambahanon amo si lehoba

;

Kag nanginkaluwasan ko sia :

Sia amo ang akon Dios, kag pagada-
yawon ko sia

;

Ang Dios sang akon am ay, kag
pagapalabawon ko sia.

3 Si lehoba among gamhanan sa pag-
avv'^ayan

:

Si lehoba amo ang iya ngalan.

4 Gintagbong niya sa dagat ang mga
kanga ni Paraon, kag ang iya
kasoldadosan

:

Kag ginlumsan sa dagat nga Ma-
pula ang iya mga pinili nga
pangolo.

5 Nagtabon sa ila ang mga kaida-
dalman

:

Naglulugdang sila sa mga kada-
dalman subung sang isa ka bato.

6 Ang imo too, oh lehoba, nagmahi-
mayaon sa Icagamhanan

;

Ang imo too, oh lehoba, naglaglag
sang kaaway.

7 Kag sa pagkadaku sang im.o pagka-
harianon,

Ginguba mo ang mga nagatilindug
batok sa imo

;

Ginpadala mo ang imo masingkal
nga kaakig

;

Ginupud niya sila subung sang laya
nga dahon.

8 Kag sa huyup sang imo m^ga ilong
nagtulumpok ang mga tubig

;

Nagtalaas ang mga ihg subung nga
bakolod.

Ang kabaluran nagtilig-a sa alibu-
tud sang dagat.

9 Nagsiling ang kaaway

:

Pagalagson ko, pagalambuton ko,
Pagabahinbahinon ko ang inagaw

;

Pagabusgon ko sa ila ang akon
kalag

;

Pagagabuton ko sa tagub ang akon
hinganiban, pagapapason sila

sang akon kamut.
10 Ginhuyup mo sila sang imo hangin,

ang dagat nagtabon sa ila
;

Nagtulugdan sila subung sang
tinga sa mga gamhanan nga
tubig.

11 iSin-o bala ang subung sa imo sa
tunga sang mga dios, oh lehoba ?

i Sin-o bala ang subung sa imo,
nga mahimayaon sa pagkaba-
laan,

Kalahadlukan sa mga pagdayaw,
manughimo sing mga kalatinga-
lahan ?

12 Ginuntay mo ang imo too :

Gintolon sila sang duta.

13 Gindul-ong mo, saimo kalooy, ang
banwa nga gintubus mo :

Sa imo gahum ginadul-ong mo sia

sa puluy-an sang imo pagkaba-
laan.

14 Nagpalakabati ang mga banwa

;

magakulurug sila

:

Mga kasakit nagdakup sa mga
pumuluyo sa Pilistea.

15 Niyan nagkalalipong ang mga
pangolo sa Edom

;

Sa mga maisug ni Moab, ang kl-

bang nagdakup sa ila :

Nagakalatunaw ang tanan nga
mga pumuluyo sa Kanaan.

16 Nagakaholog sa ibabaw nila ang
kakugmat kag kakulba ;

Tungud sang kadaku sang imo
butkon nagaalapa sila subung
sang isa ka bato,

Tubtub nga mag-agi ang ima
banwa, oh lehoba,

Tubtub nga mag-agi ini nga
banwa, nga naangkon mo.

17 Kag pagapasudlon mo sila kag
pagaitanum mo sila sa bukid sang
imo panublion,

Duug nga gin-aman mo nga sa
imo gid puluy-an, oh lehoba,

Balaan nga puluy-an, Ginoo, nga
gintukud sang imo mga kamut.

18 Si lehoba nagahari sa gihapon kag
sa gikapon."

19 Kay ang mga kabayo ni Paraon
kag ang iya mga kanga, kag ang iya mga
manugkabayo nagsululud sa dagat, kag
ginpabalik ni lehoba sa ibabaw nila ang
mga tubig sang dagat ; apang ang mga
inanak ni Israel naglalakat sa mamala
sa tunga sang dagat.

20 Kag si Maria, ang manalagna nga
babae, utud nga babae ni Aaron, nag-
kuha sing isa ka tambor sa iya kamut,
kag naggulowa ang tanan nga mga
babae sa olehe niya, nga may mga tam-
bor kag may mga sinadsad.

21 Kag si Maria nagsabat sa ila :
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" Alambahan-kamo kay lehoba,
kay nagpakalabaw sia sing tu-

man gid,

Ginpilak niya sa dagat ang kabayo
kag ang iya manugpangabayo."

Ang mga tubig sa Mara.

22 Kag gindul-ong ni Moises ang mga
inanak ni Israel gikan sa dagat nga Ma-
pula, kag naghalin sila pa kahanayakan
sa Sur ; kag naglalakat sila sing tatlo

ka adlaw sa kahanayakan, nga wala
makakita sing tubig.

23 Kag nag-alabut sila sa Mara*;
apang wala sila makasarang paginum
sang tubig sa Mara, kay mapait sia

;

ngani ginhin^alanan nila sia nga Mara.

24 Kag nagmulay ang banaw batok
kay Moises, nga nagasiling :

"
l Ano bala

ang anion pagaimnon ?
"

25 Apang sia nagtuaw kay lehoba,
kag ginpakitaan sia ni lehoba sing isa

ka kahoy, nga ginhaboy niya sa tubig,

kag ang tubig nanginmatamis. Didto
ginhatagan niya sia sing mga palatuku-

ran kag mga tulumanon, kag didto gin-

tilawan niya sia.

26 Kag nagasiling sia :
" Kon ikaw

magpamati sing matalupangdon gid sang
tingug ni lehoba nga imo Dios, kag mag-
.himo ka sang matadlung sa iya mga
mata, kag magdungug ka sang iya mga
sogo, kag magbantay ka sang tanan
niya nga mga palatukuran, niyan indi

ako magpadala sa ibabaw n-imo sang
bisan ano nga balatian sang ginpadala
ko sa ibabaw sang mga Egiptohanon

;

kay ako amo si lehoba nga imo manug-
bulong."

27 Kag nag-alabut sila sa Elim, diin

inay napulo kag duha ka tuburan sa

tubig kag kapitoan ka mga kahoy nga
paklang kag nagdululog sila didto sa luyo
sang mga tubig.

Ang mga pitaw kag ang mana.—Ang Sabado.+

-j^ KAG sang naghalin sila_ sa Elim,
•^ ang bug-OS nga katilingban sang
mga inanak ni Israel nag-abut sa kahana-
.yakan sang Sin, nga yara sa tunga sang

Elim kag sang Sinai, sa ikapulo kag lima

ka adlaw sang duha ka bulan sa tapus

nga nakagowa sila sa duta sang Egipto.

* Mara, kapait. t Sabado, paguntat,

adlaw nga inugpahuway kag pagsimba
sang mga ludio.

2 Kag ang bug-os nga katilingban
sang mga inanak ni Israel nagmululay
batok kay Moises, kag batok kay Aaron
sa kahanayakan.

3 Kag nagsililing sa iya ang mga
anak ni Israel :

" Kabay pa nga nagka-
lamatay kita sa kamut ni lehoba sa duta
sang Egipto, sang kita nagalilingkod sa
mga kolon sang linaga, sang kita naga-
kaon sing tinapay tubtub sa pagkabusug

;

kay gindala mo kami sa sini nga kaha-
nayakan sa pagpatay sa gutum sa sining
bug-os nga katilingban."

4 Niyan si lehoba nagsiling kay
Moises :

" Yari karon, pagapaulanon ko
sa inyo ang tinapay sang langit ; kag
ang banwa magagowa kag magakuluha
sa adlawadlaw sang bahin sa isa ka
adlaw, agud nga akon sia matilawan,
kon buut sila maglakat sa akon kasogo-
an, kon indi.

5 Kag sa ikan-um ka adlaw pagaa-
manan nila ang ila madala, nga mangin-
dapli sang ila makuha nga kinabatasan
sa tagsa ka adlaw."

6 Kag nagsiling si Moises kag si Aaron
sa tanan nga mga inanak ni Israel :

" Sa
kahaponon makilala ninyo, nga si leho-
ba nagkuha sa inyo sa duta sang Egipto.

7 Kag sa pagkaaga makilala ninyo
ang himaya ni lehoba, kay sia nakabati
sang inyo mga pagmulay batok kay
lehoba ; kay i si sin-o bala kamo, agud
nga kamo magmululay batok sa anion ?

"

8 Kag si Moises nagsiling :
" Si leho-

ba magahatag sa inyo sa kahaponon
sing unud, nga pagkaonon, kag sa kaa-
gahon tinapay nga ikabusug, tungud
nga si lehoba nakabati sang inyo mga
pagmulay, nga ginmululay ninyo batok
sa iya. Ka}'^ l si sin-o bala kamo ? Ang
inyo mga pagmulay indi sila batok sa
anion, kondi batok kay lehoba."

9 Kag si Moises nagsiling kay Aaron

:

" Isiling-mo sa bug-os nga katilingban

sang mga inanak ni Israel : Palapit-

kamo sa atubangan ni lehoba, kay sia

nakabati sang inyo mga pagmulay."
10 Kag nahanabu nga, sang nakaham-

bal si Aaron sa bug-os nga katilingban

sa mga anak ni Israel, nagtululuk sila

nayon sa kahanayakan, kag yari karon,

ang himaya ni lehoba nga nagpakita sa
panganud.

11 Kag si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling

:

12 "Ako nakabati sang mga pag-
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mulay sang mga inanak ni Israel. Ham-
bala sila, nga nagasiling : Sa tunga sang
duha ka kahaponon magakaon kamo
sing unud, kag sa kaagahon pagabusgon
kamo sing tinapay, kag mahibaloan
ninyo, nga ako amo si lehoba nga inyo
Dios."

13 Kag nahanabu, sang pagkahapon,
nga nagsalaka ang mga pitaw nga nag-
talabon sa dutang dululugan ; kag sa

kaagahon naholog sa dutang dululugan
ang tun-ug.

14 Kag sang nakasaka ang tun-ug,

yari karon, sa ibabaw sang nawung sang
kahanayakan isa ka butang nga diotay
kag m.atipolon, diyotay subung sang isa

ka maputi nga hielo sa ibabaw sang
duta.

15 Kag sang pagkakita sa iya sang
mga inanak ni Israel, nagsinilingay ang
isa sa isa :

"
i Ano balo ini ? " Kay

wala sila makahibalo kon ano. Niyan
si Moises nagsiling sa ila: "Amo ang
tinapay nga ginhatag sa inyo ni lehoba
nga kalan-on.

16 Ini amo ang ginsogo ni lehoba

:

Pamolot-kamo sa iya ang tagsatagsa
sono sang iya sarang makaon : isa ka
omer sa tagsa ka tawo, sono sang kada-
muon sang inyo mga tinav/o ; magakuha
kamo ang tagsatagsa sa mga yadto sa
iya layanglayang."

17 Kag ang mga inanak ni Israel

naghilimo sing subung sini ; kag nagpa-
lamolot sila sa iya, ang iban sing labi,

ang iban kulang.
18 Kag, sang ginsukub nila ini sa

omer, wala gid sing i3^a nga labaw ang
nagpamolot sing madamu ; kag ang
nagpamolot sing kulang, wala gid sing
nakulang sa iya : ang tagsatagsa nag-
pamolot sono sang sarang niya makaon.

19 Nagsiling man sa ila si Moises

:

"Walay sin-o nga magbilin sa iya
tubtub sa aga."

20 Apang wala sila magdulungug kay
Moises ; kag ang iban nagbililin sa iya
tubtub sa aga, kag nagtuga sia sing mga
ulud kag nagbaho. -Cag naakig batok
sa ila si Moises.

21 Sa sini nga bagay nagpalamolot
sila sini sa tanan nga aga, ang tagsatag-
sa sono sang sarang niya magkaon.
Apang sa maginit ang adlaw, ang nahi-
li?i nagakalatunaw.
22 Kag nahanabu nga, sang adlaw

nga ikan-um, nagpalamolot sila sing

dapli nga kadamuon sang tinapay, duha
ka omer nga sa tagsa ka tawo. Niyan
ang tanan nga mga dunganon sang:
katilingban nag-alabut kag nagpalahi-
balo sini kay Moises.

23 Kag sia nagsabat sa ila :
" Ini

amo ang ginsiling ni lehoba : Buas
amo ang pahuway, ang balaan nga
sabado kay lehoba : Isugba-ninyo ang
inyo inugsulugba, kag lutoa-ninyo ang
inyo lulutoon ; kag ang tanan nga ma-
bilin tagoon ini nga sa inyo tubtub buas."

24 Kag ginbilin nila ini tubtub sa
aga, sono sang ginsogo ni Moises, kag
wala magpan-us, bisan may ulud sa iya.

25 Kag nagsiling si Moises : Kaona-
ninyo ini karon, kay karon amo ang
sabado kay lehoba ; karon indi kamo
makakita sini sa latagon.

26 Sa anum ka adlaw magapalamolot
kamo sini, apang sa ikapito ka adlaw
amo ang pahuway ; wala sing fnana sa
iya.

27 Apang nahanabu, sa adlaw nga
ikapito, nga ang iban naggulowa sa

pagpamolot sini, kag wala sila sing
nakita.

28 Busa, si lehoba nagsiling kay
Moises :

"
l Tubtub bala san-o maga-

dulumili kamo sa pagtuman sang akon
mga sogo kag sang akon mga tulu-
manon ?

29 Tululuk-kamo. Kay si lehoba nag-
hatag sa inyo sang sabado, tungud sini

nagahatag sia sa inyo sa ikan-um ka ad-
law sang tinapay nga sa duha ka adlaw.
Magpabilin ang tagsa ka tawo sa iya
puluy-an j indi maghalin ang bisan sin-o

sa iya duug sa adlaw nga ikapito."

30 Kag nagpahuway ang banwa sa
adlaw nga ikapito.

31 Kag ang balay ni Israel naghinga-
lan sini nga mana* ; kay subung sia

sang binilog sang kolantro, nga maputi,
kag ang iya damil subung sang titiapay

nga manipis nga may dugus,

32 Nagsiling man si Moises :
" Ini

amo ang ginsogo ni lehoba : Pun-a-nin-
yo ang isa ka omer sa iya, kag tagoa ini

nga sa inyo mga kaliwatan tiga pala-

abiitoN, agud nga makita nila ang tina-

pay nga ginpakaon ko sa inyo sa kaha-
nayakan, sang pagpagov/a ko sa inyo
sa duta sa Egipto."

33 Kag nagsiling si Moises kay

* Mana, I ano bala ini ?
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Aaron :
" Kuha-ka sing isa ka suludlan

kag ibobo-mo sa iya ang isa ka omer nga
puno sang mana, kag ibutang ini sa
atubangan ni lehoba, agud nga matago
ini nga sa inyo mga kaliwatan 7iga

palaabuton.

34 Sono sang ginsogo ni lehoba kay
Moises, ginbutang ini ni Aaron sa atu-
bangan sang Pagkamatuud sa pagtago
sini.

35 Kag nagkalaon sang mana ang
rnga inanak ni Israel sing kap-atan ka
tuig, tiibtub nga nag-alabut sila sa duta
nga ginapuy-an ; nagkalaon sila sang
mana tubtub nga nagsulud sila sa mga
kadulunan sang duta sa Kanaan.

36 Ang omer among ikapiilo ka ba-
hin sang Epa.

Ang bato nga pinilas sa Horeb.

if7 KAG nagtali^van sa kahanayakan
' ' sa Sin ang bug-os nga katilingban
sang mga inanak ni Israel, sono sang ila

panlakatan sa dulugan pa dulugan, siling

sang ginsogo ni lehoba, kag pinaham-
tang nila ang dulagan sa Repidim ; kag
wala sing tubig didto, agud nga ang
banwa maginum.

2 Kag ang banwa nagpakigsuay kay
Moises, nga nagasiling :

" Hatagi-karni
sing tubig nga ihmnon." Kag si Moises
nagsiling sa ila :

"
i Kay ngaa bala naga-

pakigsuay kamo sa akon ? i Kay ngaa
bala ginasulay ninyo si lehoba ?

"

3 Kag didto ang banwa nag-antus
sing kauhaw sa tubig ; kag nagmulay
ang banwa batok kay Ivloises, kag nag-
siling :

"
i Kay ngaa bala ginpataklad

mo kami gikan sa Egipto sa pagpatay sa
amon sa kauhaw, sa amon, sa amon
mga anak kag sa amon nga kahaj^u-
pan ?

"

4 Niyan nagtuaw si Moises kay lehoba,
nga nagsiling ;

"
i Ano bala ang paga-

himoon ko nga sa sini nga banvv^a ?

Diyotay na lang ang kulang, agud nga
pagbatohon niya ako."

5 Kag si lehoba nagsiling kay Moises :

" Una ka sa banwa, kag dalha upud sa
imo ang m.ga tigulang sa Israel; kag
ang sungkod, nga ginpilas mo ang suba,
pagdalhon-mo sia sa imo kamut, kag
lakat-ka,

6 Yari karon, ako magatindug sa atu-
bangan nimo didto sa ibabaw sang bato
sa Horeb ; kag pagapilason mo ang bato.

kag magagulowa sa iya ang mga tubig,
agud nga maginum ang banwa. " Kag
ginhimo ni Moises ang sabung sini sa
mga mata sang mga tigulang sa Israel.

7 Kag ginhingalanan yadto nga duug
nga Masa* kag nga Meriba, tungud
sang pagpakigsuay sang mga inanak ni
Israel, kag tungud kay ginsulay nila si

lehoba, nga nagasiling :
"

i Yari bala si

lehoba sa tunga naton, kon wala ?
"

Ang pagdaug ni Israel sa ibabaw ni Amalek.

8 Niyan nag-abut si Am.alek kag nag-
away batok kay Israel sa Repidim.
9 Kag si Moises nagsiling kay losile

:

" Pili-ka sing mga tawo nga sa aton
kag gowa-ka sa pag-away batok kay
Amalek. Buas magatindug ako sa
ibabaw sang putokputokan sang bako-
lod, kag ang sungkod sang Dios yari sa
akon kamut."

10 Kag ginhimo ni losue sono sang gin-
siling sa iya ni Moises, nga sa papakig-
away batok kay Amalek. Kag si Moises,
kag si Aaron kag si Hur nagtukad sa
putokputokan sang bakolod.

11 Kag nahanabu nga, sang si Moises
nagabayaw pa sang kamut, nagadaug si

Israel ; apang sa gihapon nga nagapa-
naug ang i3''a kamut, nagadaug si Ama-
lek.

12 Apang ginbudlay ang mga kamut
ni Moises ; nga tungud sini nagkuluha
sila sing isa ka bato, kag ginbutang nila

sia sa idalum niya, kag naglinkod sia sa
ibabaw niya ; kag si Aaron kag si Hur
nagatukud sang iya mga kamut ang isa

sa pihak kag ang isa sa pihak ; sa sini

nga bagay namalig-on ang iya mga
kamut tubtub nga natunud ang adlaw.

13 Kag ginbungkag ni lose si Amalek
kag ang iya banwa sa sulab sang hinga-
niban.

14 Kag si lehoba nagsiling kay
Moises :

" Isulat ini sa isa ka tolon-an
nga sa handumanan, kag ipahangup ini

kay losue, nga pagapanason ko, sa
pagkamatuud gid, ang handumanan ni

Amalek sa idalum sang langit."

15 Kag si Moises nagpatindug sing
isa ka halaran, kag ginhingalanan niya
sia nga si lehoba-Nisi ;t

* Masa kag Meriba, panulay kag
pakigsuay.

t lefioba-Nisi, lehoba nga akon ban-
dera.
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i6 Kag nagsiling sia : " Bangud sang
j

kamut nga binayaiv batok sa lingkoran
nga harianon ni lehoba,

;
paginaway ni

!

lehoba batok kay Anialek sa kaliwatan
|

kag sa kaliwatan !

"
j

I

Ginadala ni !e!ro kay Moises ang iya asawa kag
i

ang iya mga anak.—Ang laygay nga

ginshatag sa iya.

HO SI letro, nga saserdote sa Madian, \

«0 ugangan ni Moises, nakabati sang 1

tanan nga ginhimo sang Dios tungud
kay Moises kag tungud sa Israel nga iya

banwa, kag kon paano ang pagpagowa
ni lehoba kay Israel sa Egipto.

2 Kag si letro, nga ugangan ni Moi-
ses, nagkuha kay Sipora, nga asawa ni

Moises nga ginpadala sia,

3 Kag ang iya duha ka anak nga lala-

ki, nga sa ila ang isa ginahingalanan nga
si Gersom, kay nagsiling sia : Dumalapon
ako sa duta nga dumuluong

;

4 Kag ang isa ginahingalanan nga si

Elieser,* kay nagsiling sia :
" Ang Dios

sang akon amay nagtabang sa akon, kag
nagluwas sa akon sa hinganiban ni Pa-
raon."

5 Busa, nag-abut si letro, nga uga-
ngan ni Moises, upud sang iya mga anak
kag sang asawa niya, kay Moises sa ka-
hanayakan, diin nagdulog sia, sa luyo
sang bukid sang Dios.

6 Kag nagsiling sia kay Moises

:

*'Ako, nga imo ugangan nga si letro,

nagakari ako sa imo, subung man ang
imo asawa kag ang iya duha ka anak
upud sa i3'a."

7 Busa si Moises naggowa sa pagbaton
sa ij^a ugangan, kag nagyaub sa atuba-
ngan niya kag naghaluk sa iya. Kag
nagpamangkotanay ang isa sa isa tu-

ngud sang ila maayo nga kahimta-
ngan ; kag nagsululiid sila sa layangla-
yang.

8 Kag ginpanugid ni Moises sa ij'^a

ugangan ang tanan nga ginhimo ni

lehoba kay Paraon kag sa mga Egipto-
hanon tungud sang gugma sa Israel

;

kag ang tanan nga mga kabudlayan nga
gin-agihan nila sa dalanon, kag kon
paano nga ginluwas sila ni lehoba.

9 Kagnagkalipay si letro tungud sang
tanan nga kaayohan, nga ginhimo ni

* Elieser, ang Dios nga akon Mana-
nabang.

lehoba sa Israel, nga ginluwas niya sia

sa kamut sang mga Egiptohanon.
10 Kag nagsiling si letro :

" Pagpa-
kamaayohan kunta si lehoba, nga nag-
luwas sa inyo sa kamut sang mga E-
giptohanon kag sa kamut ni Paraon, nga
sia nagluwas sa banwa sa pagpigos sang
mga Egiptohanon.

11 Karon ginakilala ko, nga si lehoba
among labing daku sang tanan nga mga
dios ; ka}'' sa sadto gid, nga ang mga
kasumpung nagapalalabilabi, sia na-
nginlabaw pa sa ila."

12 Niyan si letro, nga ugangan ni

Moises, nagkuha sing mga halad nga
sinunog kag mga halad nga sa Dios ; kag si

Aaron kag ang tanan nga mga tiguiang

sa Israel nag-alabut sa pagkaon sing

tinapay upud sang ugangan ni Moises,
sa atubangan sang Dios.

13 Kag nahanabu, sa madason nga
adlaw, nga naglingkod si Moises sa pag-
hukom sa banwa ; kag ang banwa nag-
padayon sa palibot ni Moises kutub
sa aga tubtub sa hapon.

14 Kag sang nakita sang ugangan ni

Moises ang tanan nga ginahimo niya
sa banwa, nagsiling sia sa iya :

"
I Ano

bala ini ang ginahimo mo sa banwa?
iKay ngaa bala nga nagalingkod ka,

nga ikaw lamang, kag ang bug-os nga
banwa nagapadayon sa palibot nimo
kutub sa aga tubtub sa hapon ?

"

15 Kag nagsiling si Moises sa iya
ugangan :

" Kay ang banwa nagakari
sa akon nga sa pagpakisayud sa Dios.

16 Kon may kasaba sila, nagakalari

sila sa akon ; kag ako nagahukom sa
tunga sang isa kag isa, kag ginapaki-

lala ko sila sang mga palatukuran sang
Dios kag sang iya mga kasogoan."

17 Niyan ang ugangan ni Moises
nagsiling sa iya :

" Indi maayo ang
ginahimo mo.

18 Sa pagkamatuud gid, magaas-as ka,

kag indi lamang ikaw, kondi ini nga
banwa nga j^ara upud sa imo ; kay ini

tuman gid ka bug-at nga sa imo ; indi

ka makasarang sa paghimo sini nga
ikaw lamang.

19 Busa karon, pamatii ang akon
tingug : ako magalaygay sa imo, kag
ang Dios magupud sa imo, magmangi-
namo ikaw ang manugpangatubang sang
banwa sa Dios, agud nga magdaia ka
sang mga kasaba sa Dios.

1
20 Ikaw magatoon sa ila sang mga
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palatiikuran kag mga kasogoan, kag
pagapakilalahon mo sila sang dalan
nga dapat nila laktan kag sang buluha-
ton nga dapat nila himoon.

21 Apang magapangita ka sa tunga
sang banwa sing mga tawo nga mga
sampaton, mga mahadlukon sa Dios,
mga tawo sa kamatooran, nga nagaka-
akig sang kakagud, nga pagibutang mo
sila sa ibabaw nila, nga mga pangolo sa
mga linibo, mga pangolo sa ginatus,

mga pangolo sa kinalim-an kag mga
pangolo sa tagnapulo.

22 Kag sila magahulukom sa banwa
sa bug-OS nga panag-on kag manginamo,
nga ang tanan nga kasaba nga dalagku
pagadalhon sia nila sa imo, apang ang
tanan nga kasaba nga magamay sila

gid ang magahukom. Sa sini maga-
mag-an ang kahu^-at sa ibabaw nimo,
kay sila magadala sini upud sa imo.

23 Kon himoon mo kunta ini, kag
ang Dios magsogo sa imo sini, niyan ma-
kapadayon ka kag ining bug-os man nga
banwa magaabut sa iya duug sa pag-
hidaet."

24 Kag gindmigug ni Moises ang
tingug sang iya ugangan, kag ginhimo
niya ang tanan nga ginsilingniya sa iya

;

25 Kag ginpili ni Moises ang mga
lalaki nga mga sampaton, sa tunga sang
bug-os nga Israel, kag ginbutang niya
sila nga mga pangolo sang banwa, nga
mga pangolo sang linibo, mga pangolo
sang ginatus, mga pangolo sang kinali-

m-an kag mga pangolo sa tagnapulo.
26 Kag ini sila magahulukom sa

banwa sa bug-os nga panag-on : ang
kasaba nga maiwat ginadala nila kay
Moises ; apang ang tanan nga kasaba
nga magamay sila gid ang nagahukom
sini.

27 Kag ginpapauli ni Moises ang iya
ugangan, kag nagpakadto sia sa iya duta.

Pas;pakigkatipan sang Dios sa banwa sa Sinai.

•IQ SA ikatlo ka bulan sang paggowa
1^ sang mga inanak ni Israel sa duta
sa Egipto, sa sadtong adlaw nag-alabut
sila sa kahanayakan sa Sinai.

2 Kag nagtalaliwan sila gikan sa
Repidim, kag nag-alabut sila sa kaha-
nayakan sa Sinai, kag nagdulog sila sa

kahanayakan : ang Israel nagdulog didto
sa atubangan sang bukid.

3 Kag si Moises nagtukad sa Dios

;

kag si lehoba nagtawag sa iya kutub sa
bukid, nga nagasiling :

" Amo ining
pagaisiling mo sa balay ni lakob kag
pagaibantala mo sa mga inanak ni

Israel

:

4 Kamo nagpakakita sang ginhimo
ko sa mga Egiptohanon, kag kon paano
nga ginpakupo kokamo sa ibabaw sang
mga pakpak sang agila, kag gindala
ko kamo diri sa akon.

5 Busa karon, kon magdulungug ka-
mo sing matalupangdon gid sang akon
tingug kag magbalantay kamo sang akon
katipan, manginbahandi nga pinasahi
kamo nakon sa tunga sang tanan nga
mga banwa, kay ang bug-os nga duta
akon sia

6 Kag kamo manginakon ginharian
sang mga saserdote, kag katawohan nga
balaan. Ini sila among mga polong nga
pagaisiling mo sa mga inanak ni Israel."

7 Niyan nagkadto si Moises, kag
ghitawag niya ang mga tiguiang sang
banwa, kag ginpahayag niya sa atuba-
ngan nila ining tanan nga mga polong,
nga ginsogo sa iya ni lehoba,

8 Kag ang bug-os nga banwa nagsabat
sing dulangan, kag nagsiling :

" Ang
tanan nga ginsiling ni lehoba pagahi-
moon namon." Kag ginsugid ni Moises
kay lehoba ang mga polong sang banwa.

9 Kag si lehoba nagsiling kay Moises.
"Yari karon ako magakari sa imo sa
isa ka madamol nga gal-um, agud nga
ang banwa magpamati sa nagahambal
pa ako sa imo, kag agud nga magtoloo
man sila sa imo sa gihapon." Kag
ginsugid ni Moises ang mga polong
sang banwa kay lehoba.

10 Kag si lehoba nagsiling kay Moi-
ses :

" Balik-ka sa banwa kag pakaba-
laana sila karon kag buas, kag magpa-
lamunak sila sang ila mga panapton

;

11 Kag maghalanda sila nga sa ikatlo

ka adlaw, kay sa ikatlo ka adlaw si

lehoba nagpanaug sa mga mata sang
bug-OS nga banwa, sa ibabaw sang bukid
sa Sinai.

12 Kag magapat-in ka sing mga du-
lunan sa banwa sa palibot, nga naga-
siling : Alandam-kamo sa pagtaklad sa

bukid, kag sa pagkamlut sa iya mga
dulunan : bisan sin-o nga magkamlut sa

bukid pagapatyon sia, sa pagkaraatuud.

13 Wala sing kamut nga makakamlut
sa iya, nga indi sia, sa pagkamatuud,
pagbatohon kon pagbaslayon : bisan sia
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sapat, bisan sia tawo, indi mabuhi. Sa
tingug nga malawigsang budyong mag-
atulukad sila sa bukid."

14 Kag si Moises nagdulhog gikan sa

bukid sa banwa, kag ginpakabalaan niya

angbanwa, kag nagpalamunak sila sang
ila mga panapton.

15 Kag nagsiling sia sa banwa: "Ha-
landa-kamo nga sa ikatlo ka adlaw ; indi

kamo magpalalapit sa babae.
16 Kag nahanabu nga, sang ikatlo ka

adlaw, sa pagpamanagbanag sang kaaga-
hon, may mga daguub, kag mga kilat,

kag ang isa ka gal-um nga madamol gid

sa ibabaw sang bukid, kag isa ka tingug
sang budyong nga tuman gid katunug.
Kag nagakurug ang bug-os nga banwa
nga yara sa dulugan.

17 Niyan ginpagowa ni Moises ang
banwa sa dulugan sa pagsugata sa Dies

;

kag nagdululog sila sa kunsaran sang
bukid.

18 Kag ang bukid sa Sinai nagaaso
sia singbug-os, kay si lehoba nagpanaug
sa ibabaw niya sa kalayo ; kag ang iya

aso nagatub-ok subung sang aso sang
isa ka dabok, kag ang bug-os nga bukid
nagakurug sing daku gid.

19 Kag ang tingug sang budyong
nagadugang kag nagaamat sing tunug
sing daku gid ; si Moises nagahambal kag
ang Dios nagasabat sa iya sa tingug.

20 Kag si lehoba nagpanaug sa iba-

baw sang bukid sa Sinai, sa putokputo-
kan sang bukid ; kag gintawag ni lehoba
si Moises sa putokputokan sang bukid

;

kag si Moises nagtukad.
21 Kag si lehoba nagsiling kay Moi-

ses :
" Dulhog-ka, tugni ang banwa,

basi pa nga maglakbang sila sang mga
dulunan sa pagkadto kay lehoba, nga
sa pagtan-aw, kag magkalapukan ang
niadamu sa ila

;

22 Kag nga ang mga saserdote gid,

nga nagapalalapit ka:/ lehoba, magpala-
kabalaan sila, basi pa nga si lehoba
maghimo sing litik sa tunga nila."

23 Apang si Moises nagsabat kay
lehoba :

" Ang banwa indi sarang maka-
tukad sa bukid sa Sinai ; kay ikaw nagbi-
lin sa anion, nga nagasiling : Pat-in ka
sing mga dulunan sa bukid kag pakaba-
laana ini."

24 Apang si lehobi-i nagsiling sa iya :

"Lakat-ka, dulhog-ka ; kag magtukad-
ka, ikaw kag si Aaron upud sa imo

;

apang ang mga saserdote kag ang-

banwa indi maglalakbang sang mga
dulunan sa pagtukad kay lehoba, basi pa
nga maghimo sia sing litik sa tunga
nila."

25 Busa, si Moises nagdulhog sa ban-
wa, kag nagsiling sia sa iya sini.

Ang mga aapulo ka sogo.

Or\ KAG pinamolong sang Dios ining^^ tanan nga mga polong, nga naga-
siling :

2 " Ako amo si lehoba nga imo Dios,
nga nagpagowa sa imo sa duta sang
Egipto, sa balay sang mga ulipon.

3 Dili ka maghuput sing liwan nga
mga dios sa atubangan ko.

4 Dili ka maghimo nga sa imo sing
larawan nga tinigban, bisan ano nga
butang nga kaangay sang didto sa iba-
baw sang langit, kon sang diri sa idalum
sang duta, kon sang yara sa tubig sa
idalum sang duta :

5 Dili ka magyaub sa ila, bisan mag-
simba-ka sa ila ; kay ako amo si lehoba
nga imo Dios, Dios nga maimon, nga na-
gaduaw sang kalainan sang mga ginika-

nan sa mga anak tubtub sa ikatlo kag sa
ikap-at nga kaliwatan sang mga naga-
dulumut sa akon

;

6 Kag nga nagakalooy sa linibolibo

sa mga nagahigugma sa akon ; kag
nagabantay sang akon mga sogo.

7 Dili mo paggamiton ang ngalan ni

lehoba nga imo Dios sa walay kapus-
lanan, kay indi pagkabigon ni lehoba
nga wala sing sala ang maggamit sang
iya ngalan sa wala sing kapuslanan.

8 Panumduma ang adlaw nga inug-
pahuway sa pagpakabalaan sa iya

9 Sa anum ka adlaw magpangabud-
lay-ka, kag magahimo ka sang tanan nga
imo buluhaton.

10 Apang ang ikapito ka adlaw amo
ang isa ka adlaw nga inugpahuway kay
lehoba nga imo Dios ; indi ka maghimo
sing bisan ano nga buluhaton, ikaw bisan
ang imo anak nga lalaki, bisan ang imo
anak nga babae, bisan ang imo sologoon
nga lalaki, bisan ang imo sologoon nga
babae, bisan arg imo kahayupan, bisan
ang dumuluong nga yara sa sulud sang
imo mga gaw^ang.

11 Kay sa anum ka adlaw gintuga ni

lehoba ang langit kag ang duta, ang da-

gat kag ang tanan nga yara sa ila, kag
nagpahuway sia sa ikapito nga adlaw

;
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ngani, ginpakamaayo ni lehoba ang ad-
law nga ikapito, kag ginpakabalaan niya
ini.

12 Tahor-a ang imo amay kag ang imo
iloy, agud nga maglawig ikaw sa duta,

nga ginahatag sa imo ni lehoba nga imo
Dios.

13 Dili ka magpatay.
14 Dili ka magpanglahi.
15 Dili ka magpangawat.
16 Dili ka magsaksi sing butig batok

sa imo masigkatawo.
17 Dili mo pagkaibugan ang balay

sang imo masigkatawo ; dili mo pagkai-
bugan ang asawa sang imo isigkatawo,
bisan ang iya sologoon nga lalaki, bisan
ang iya sologoon nga babae, bisan ang
iya baka, bisan ang iya asno, bisan ano
nga butang nga iya sang imo masig-
katawo."

18 Kag ang bug-os nga banwa nag-
panilag sang mga daguub, kag sang
mga dabdab, kag sang tingag sang
budyong, kag sang bukid nga nagaaso

;

kag sang nakita ini sang banwa, nagi-
sol kag nagpalayo sia.

19 Kag nagsililing sila kay Moises

:

" Hambal-ka sa am.on, nga kami maga-
palamati ; apang indi ang Dios magham-
bal sa amon, basi pa nga magkalamatav
kami."

20 Kag si Moises nagsabat sa banwa :

" Indi kamo magkalahadluk ; kay sa
pagtilaw sa inyo nagkari ang Dios, kag
agud nga ang iya kahadluk yara sa atu-
bangan ninyo, agud nga indi kamo
magpalakasala ,"

21 Apang ang banwa nagpadaj^on sa
malayo ; kag si Moises naglambut sa
madamol nga kadudulman sa diin yara
ang Dios.

22 Kag nagsiling si lehoba kay Moi-
ses :

" Amo ini ang pagaisiling mo sa
mga inanak ni Israel : Kamo nakakita
nga ako gid ang naghambal sa inyo
kutub sa Ian git.

23 Indi kamo maghilimo sing mga
dios nga pilak kon mga dios nga bula-
wan sa luyo nakon : kamo indi maghili-
mo sa ila.

24 Halaran nga duta pagahimoon mo
sa akon, kag pagaihalad mo sa ibabaw
niya ang imo mga halad nga sinunog kag
ang imo mga halad nga sa paghidaet,
ang imo mga obeha, kag ang imo
mga baka. Sa tanan nga duug sa diin
pagaipapahanumdum ko ang akon nga-

lan, magakari ako sa imo kag magapa-
kamaayo ako sa imo.

25 Kag kon maghimo ka sing halaran
nga bato, indi mo pagpatindugon ini sa
bato nga binasbasan ; kay sa pagbasbas
mo sang imo inugbalasbas sa ibabaw
niya, ginpasipalahan mo na ini.

26 Kag indi ka magsaka sa mga ina-
lintaga sa akon halaran, agud nga indi
masapwan didto ang imo kahubo."

Mga kasogonn nabanungud sa kahilowayan kag
sa kabuhi.

04 INI sila amo ang mga kasogoan,^ I nga pagaibutang mo sa atubangan
nila

:

2 " Kon magbakal ka sing isa ka
ulipon nga Hebreinhon, magaalagad sia

sa imo sing anum ka tuig ; apang sa
ikapito magahalin sia nga hiloway, kag
walay bayad.

3 Kon magsulud sia nga isa lamang,
magahalin sia nga isa lamang ; kon bana
sia sang isa ka babae, magahalin ang
iya asawa upud sa iya.

4 Kon ang iya agalon naghatag sa

iya sing asawa, kag sia nag-anak sa iya
sing mga anak nga lalaki kon mga
babae, ang asawa kag ang iya mga
anak manginiya sang ij'^a agalon, kag
sia m.agahalin nga isa lamang.

5 Apang kon ang ulipon nagsiling

sing maathag gid : Ginahigugma ko
ang akon ginoo, ang akon asawa kag
ang mga anak, indi ako maghalin nga
hiloway

;

6 Niyan ang iya agalon magapapala-
pit sa iya sa Dios, kag pagapapalapiton
sia niya sa gawang kag sa bakalan,
kag ang iya agalon magaboho sa iya

dulungan sang isa ka dulat, kag sia

manginulipon niya sa gihapon.

7 Kon ang isa ka tawo magbalig3^a
sang i5'^a anak nga babae nga ulipon, sia

indi magahalin subung sang paghalin
sang mga ulipon nga lalaki.

8 Kon indi mahamut-an sia sang ij-a

ginoo, sa tapus nga nagtiayon sia sa

iya, pagatugutan niya nga paggawaron
sia : indi sia sarang makabaligya sa iya

sa tawo nga dumuluong, sa nalimbongan
na niya sia.

9 Kon gintiayon niya sia sa iya anak
nga lalaki, pagahimoon ni3^a sa iya sono
sang kinabatasan sa mga anak nga
babae.
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TO Kon magpangasawa sia sing iban
nga sa iya, indi gid sia mabuhinan sang
iya pagkaon, bisan sa ij'^a panapton,
bisan sa ij'"a katadlungan nga sa pag-
asawa.

11 Kag kon indi sia buut maghimo sa

iya sitting tatlo ka butang, niyan maga-
halin sia sa walay bayad, sa walay
pilak.

12 Ang magpilas sa isa ka tawo, sa
bagay nga mamatay sia, pagapatyon sia,

sa pagkamatuud gid.

13 Apang kon wala sia pagpuhona,
kondi nga ang Dios magpaholog sa iya

sa imo kamut, sa amo nga bagay ako
magatudlo sa iya sang duug sa diin

magapalagyo sia.

14 Kag kon ang isa ka tawo mag-
tindug nga may pagpalabilabi batok sa

iya isigkatawo, nga patyon niya sia nga
may limbong, sa akon gid halaran paga-
kuhaon mo sia, agud nga mamatay.

15 Ang magbunal sa iya amay kon sa

iya iloy, pagapatyon sia, sa pagkamatuud
gid.

16 Ang magkawat sa isa katawo kag
magbaligya sa iya, kon masapwan pa sia

sa iya mga kamut, pagapatyon sia. sa
pagkamatuud gid.

17 Ang maghimalaut sa iya amay
kag sa iya iloy, pagapatayon sia, sa
pagkamatuud gid.

18 Kon mag-alaway ang mga tinawo,
kag ang isa magpilas sa isa sang bato, kon
sang kamomoo, kag ini indi mapatay,
apang maghigda sia

;

19 Kon magtindug kag maglakat sia

sa gowa nga may sungkod, manginhilo-
way yadtong nagpilas sa iya : apang
magabayad sia sa iya sang panag-on nga
nausik, kag pagaipabulong niya sia sing
himpit gid. -'

20 Kon ang isa m.agpilas sa iya ulipon
nga lalaki kon babae sang bakol, sa ba-
gay nga mam.atay sia sa idalum sang iya
kamut, pagasilotan sia

;

21 Apang kon magdugay sing isa kon
duha ma7i ka adlaw, indi sia pagasilo-
tan, kay iya pllak sia.

22 Kon ang iban mag-alaway, kag
pagpilason nila ang babae nga nagabu-
sung, kag ini sia mahologan, apang wala
sing kamatayon, pagasilotan sia sono
sang pagaisilot sa iya sang bana sang
babae, kag pagabayaran niya ini sa atu-
bangan sang mga hukom.

23 Apang kon may kamatayon, niyan

magabayad ka sing kabuhi tungud sang
kabuhi,

24 Sing mata tungud sang m^ata, sing
ngipon tungud sang ngipon, sing kamut
tungud sang kamut, sing tiil tungud
sang tiil,

25 Paso tungud sang paso, pilas tu-

ngud sang pilas, sing bakul tungud sang
bakul.

26 Kon ang isa magpilas sang mata
sang ij'^a ulipon nga lalaki, kon sang
mata sang iya ulipon nga babae, kag
mabulag ini, pagahatagan sia sing ka-
hilwayan tungud sang ij'^a mata.

27 Kag kon mabingaw ang ngipon
sang imo alagad nga lalaki, kon ang
ngipon sang imo alagad nga babae,
pagahatagan sia singkahilwayan tungud
sang i5'a ngipon.
28 Kon ang isa ka baka magsungay

sa lalaki kon sa babae, sa bagay nga ma-
matay sia, ang baka pagabatohon, kag
indi pagakaonon ang i3'-a unud ; ang tag-
i\'a sang baka pagapasaylohon.

29 Apang kon ang baka manugpanu-
ngay na kutub kahapon kag sang isa ka-
hapon, kag ginpahibalo ang iya tagiya,

kag wala niya pagbantai, kag magpatay
sia sing lalaki kon sing babae ; ang baka
pagabatohon, kag mamatay man ang iya
agalon.

30 Kon pagpabayaran sia sing gawad,
niyan magahatag sia sing gawad tungud
sang iya kabuhi, sono sa tanan nga
pagapabayaran sa iya

:

31 Ken magsungay sia sing anak nga
lalaki, kon magsungay sia sing anak nga
babaj'-e, pagahimoon sa iya, sono sa

sining tulumanon.
32 Kon ang baka magsungay sing

alagad nga lalaki kon babae, magabayad
sia sing katloan ka siklo nga pilak sa iia

agalon, kag ang baka pagabatohon,

33 Kag kon ang isa ka tawo magkutkut
sing boho, kon magkutkut sing bobon,
kag wala niya sia pagtaboni kag m.aho-
log didto ang baka kon asno,

34 Ang tagiya sang bobon magabaj^ad
sing tum.bas : magahatag sia sing kuarta
sa tagiya sang sapat kag ang napatay
manginiya.

35 Kon ang baka sang isa ka tawo
magpilas sa baka sang isa, sa bagay nga,

mapatay ini, pagaibaligya ang baka nga
buhi kag pagatung-on nila ang kuarta

:

kag pagatung-on man nila ang i^aka

nga patay. -
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36 Apang kon nangindayag nga
ang baka manugpanungay na sadto gid,

kag ang iya tagiya wala magbantay sa

iya, sa pagkamatuud, magabayad sia

sing himpit nga tumbas, sing baka
tungud sang baka, kag ang patay ma-
nginiya.

M£a kasogoaa nahanungud sa kaugalingon.

2Q KON ang isa magkawat sing baka
^ kon obeha, kag pagpatyon kon

pagibaligya niya sila, lima ka baka ang
pagaiuli niya tungud sang isa ka baka,
kag apat ka obeha tungud sang isa ka
obeha.

2 Kon ang isa ka makawat mahakit-
an nga nagabungkal sang isa ka balay,
kag mapilas sia, sa bagay nga mamatay,
ang iiagpilas sa iya indi manginmay
sala sia sa iya dugo.

3 Apang kon ang adlaw nakasubang
na sa ibabaw niya, manginmay sala sia

sa iya dugo : ang makawat dapat maga-
bayad sing himpit nga tumbas. Kon
wala sia sing pagaiba3''ad, pagaibaligya
sia tungud sang iya pagpangawat.
4 Kon ang ginkawat niya makita

nga buhi sa iya kamut, bisan sia baka,
bisan sia asno, bisan sia obeha, magauli
sia sing duha.

5 Kon ang isa ka tawo magpahalab sa
latagon kon sa kaubasan, nga magbuhi
sang iya hayup, sa bagay nga maghalab
sa liwan nga latagon, magabayad sia
sang tumbas, sang labing maayo sang
iya kaugalingon nga latagon, kon sang
labing maayo sang iya kaugalingon nga
kaubasan.

6 Kon magdabok sing isa ka kalayo,
kag magmakot sing mga katunokan, sa
bagay nga magsunog sing tumpi, kon sing
iilanyon, kon sing latagon, yadtong nag-
ilabok sang kalayo, magabayad sing
himpit nga tumbas.
7 Kon ang isa ka tawo maghatag sa

iya isigkatav/o sing kuarta, kon huyas
sa pagpatago, kag kon kawaton sila sa
balay sang amo nga tawo, kag kon ma-
kita ang makawat, m.agabayad sia sing
dapli.

8 Kon ang makawat indi makita, ang
tagiya sang baiay pagapaatubangon sa
Dios sa pagsiling kon matandug niya
sang iya kamut ang mga butang sang
iya isigkatawo, kon wala.

9 Sa tanan nga paagi sa sala naha-

nungud sa baka, kon sa asno, kon sa obe-
ha, kon sa panapton, kon sa bisan ano nga
butang nga nadula, nga pagisiling sang
isa :

" Ini akon," ang kasuayon nila nga
duha magaabut sa atubangan sang Dios

;

kag yadtong pagahukman sang Dios,
magabayad sing dapli sa iya isigkatawo,

10 Kon ang isa maghatag sa iya isig-

katawo sing asno, kon baka, kon obeha,
kon bisan ano nga sapat sa pagpaban-
tay, kag ini mamatay, kon magupak^
kon pag-agawon, nga wala gid sing
makakita sini,

11 Ang panumpa ni lehoba maga-
patunga sa ila nga duha sa pngsiling
kon wala ang iya kamut magkamlut
sang pagkabutang sang iya isigkatawo :

ang tagiya magabaton sini, kag wala
sing pagbayaran.

12 Apang kon ginkawat niya ang
sapat, magabayad sia sing tumbas sa
tagiya sini.

13 Kon ginkusnit sia, dalhon niya sia

nga pagpamatuud ; indi sia magabayad
sang ginkusnit.

14 Kag kon ang isa maghulani sa iya
isigkatawo sing hayup, kag ini magu-
pak, kon mamata}'^, nga wala magatam-
bong ang tagiya, magabayad sia sing
himpit nga tumbas.

15 Kon nagatambong ang iya tagiya
v»rala sia sing pagabayaran ; kon ginhi-

nakayan, masulud ini sa iya hinakay.
16 Kon ang isa ka tawo magpahaylo

sa isa ka dalaga nga wala mapakasal,
kag magdolog sa iya, dapat magpa-
kasal sa iya kag magpasaka.

17 Kon ang amay magdumili gid sa
paghatag sa iya, sia magabayad sang
kuarta nga nahanungud sa pasaka sang,
mga ulay.

18 Indi mo pagtugutan nga magka-
buhi ang manugpakot nga babae.

19 Yadtong tanan nga magdolog sa.

sapat, sa pagkamatuud, pagapatyon sia.

20 Yadtong raaghalad sing halad sa
liwan nga mga dios, nga indi si lehoba
lamang, pagatagudilian gid sia.

21 Indi mo pagpasipalahan kag indi

mo pagpiguson ang dumuluong ; kay
nangindumuluong kamo sa duta sa
Egipto.

22 Indi ninyo pagpakalisdon ang bi-

san sin-o nga balo, bisan sin-o nga ilo.

23 Kon pagpakalisdon ninyo ang ilo

kag sia magtuaw sa akon, sa pagkama-
tuud, pagapamatian ko ang iya pagtuaw.
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24 Kag magadabdab ang akon kaakig
kag pagapatyon ko kamo sa hinganiban,
kag ang inyo mga asawa, mangin mga
balo, kag mga ilo ang inyo mga anak.

25 Kon magpahulam ka sing kuarta
sa akon banwa, sa imol nga yara upud
sa imo, sa iya indi ka manginmanugpa-
hulam nga manugpasaka : indi mo sia
pagpangayoan sing saka.

26 Kon magpangayo ka, nga kalig-

unan sa7ig imo kuarta, sang panapton
sang imo isigkatawo, pagaiuli mo ini sa

wala pa matunud ang adlaw.

27 Kay ini amo ang bugtong nga
tabon, among iya panapton nga sa pag-
tabon sang iya panit. i Sa ano sia bala
magahigda ? Kon mahanabu nga mag-
tuaw sia sa akon, pagapamatian ko sia,

kay maloloyon ako.
28 Indi mo pagtamayon ang Dios, kag

indi mo pagpasipalahan ang dunganon
sang imo banwa.

29 Indi mo pagpaduga3^on sa paghalad
sang nagapuno sang imo tamboho kag
sang nagailig sa imo mga ipitan. Paga-
ihatag mo sa akon ang panganay sang
imo mga anak.

30 Pagahimoon man nimo ini sa imo
kabakahan kag sa imo mga obeha. Pito
ka adlaw magapuyo ang tinday sa iya
iloy ; sa ikawalo ka adlaw pagaihatag
mo sia sa akon.

31 Kag magamangin mga tawo kamo
nga mga balaan sa akon, kag indi kamo
magkalaon sang unud nga kinusnit sa
mga latagon : pagaipilak ninj^o ini sa
mga ido.

Lainlain nga mga kasogoaa nabanungud sa maayo
nga pamatasan kag sa mga buiuh&ton '

sa simbahan.

^O INDI ka magbaton sang butig nga I^^ siigid, bisan paghihatag mo ang
:

imo kamut sa malain sa pagkama-
nginsaksi nga dimatarung. '

2 Indi ka magsunud sa kadamuan nga
sa paghimo sing malain, kag indi ikaw

;

mapaniatuud sa kasaba nga maduyog ka
sa kadam-an sa pagpatiko sang kata-
Tungan.

3 Bisan magbulig ka sa imol sa iya
kasaba.

4 Kon masugata mo ang baka sang
imo kaaway, kon ang iya asno nga
nagtalang, sa pagkamatuud, pagauli mo
ini sa iya.

5 Kon makita mo, nga ginakutoy ang
asno sang nagakaakig sa imo, andam-ka
nga magbiya sa iya : ikaw indi dapat
magbiya sa iya, tubtub nga yara sia sa
tagiya.

6 Indi mo pagpatikoon ang katad-
lungan sang imol sa iya kasaba.

7 Palagyo-ka sa kabutigan, kag ayaw
pagpatya ang walay sala kag ang ma-
tarung; kay ako indi magkabig sa ma-
lain subung nga matarung.

8 Indi ka magpahamham ; kay ang
hamham nagabulag sang m_ga masanag
sing mata, kag nagapatiko sang mga
polong sang mga matarung.

9 Indi mo pagpiguson ang dumulaong

;

kamo gid nakahibalo kon ano ang tagi-
posoon sang dumuluong. kay nangin-
mga dumuluong kamo sa duta sa Egipto.

10 Sa anum ka tuig pagatamnan mo
ang imo duta, kag pagatiponon mo ang
patubas

;

llApang sa ikapito, pagabayaan mo
sia nga indi pagtandugon,kag papahuwa-
yon sia, agud nga magkalaon ang mga
imol sa imo banwa sa iya, kag ang ma-
bilin nila pagakaonon ini sang hayup
sang latagon. Sa amo man nga bagay
pagahimoon mo sa imo kaubasan kag sa
imo kaolibahan.

12 Anum ka adlaw magapangabudlay
ka sa imo mga buluhaton, apang sa ika-
pito, magapahuway ka, agud nga mag-
palahuway ang imo baka, kag ang imo
asno, kag maggilinhawa ang anak nga
lalaki sang imo ulipon nga babae kag
ang dumuluong.

13 Kag sa tanan nga ginsiling ko sa
inyo, mag-alandarn-kamo ; kag indi ninyo
igsambit ang ngalan sang iban nga mga
dios, bisan raabatian sia sa inyo baba.

14 Sa makatlo ang tuig pagahiwatan
ninyo ako sing isa ka piesta.

15 Pagatumanon-ninyo ang piesta
sang mga tinapay nga walay tapay

;

sa pito ka adlaw magakaon ka sing mga
tinapay nga walay tapay, sono sang
ginsogo ko sa imo, sa pinat-in nga pa-
nag-on, sa buan sa Abib ; kay sa iya nag-
gulowa kamo sa Egipto ; kag v^ala gid
sing sin-o nga magaatubang sa akon nga
may mga kamut mga waly sulud

;

16 Ang piesta man sang an: sang mga
nahaunarig m.ga bunga sang imo pinanga-
budla5^an, sa sadtong natanum mo sa la-

tagon; kag ang piesta sang patubas,
sa katapusan sang tuig, kon magpani-
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pon kamo sang w/^^ huuga sang imo mga
pinangabudlaj^an sa latagon.

1/ Sa makatlo aag tuig, magaalatu-
bang ang tanan mo nga mga lalaki ka}''

lehoba, ang Ginoo.
1

8

Indi mo pagihalad ang dugo sang

akon halad nga ma}' tinapay nga may
tapay, kag ang sapay sang akon halad

indi mabilin sa gab-i tubtub sa aga.

19 Ang mga nahaunang mga bunga
sang imo duta pagapasiidlon mo sa balay

ni lehoba nga imo Dios. Indi mo pag-

lutoon ang tinday sang kanding sa gatas

sang iya gid nga iloy.

20 Yari karon ginapadald ko ang
akon Manugtunda sa atubangan sang
imo nawung, sa pagbantay sa imo sa da-

Ianon,kag sa pagpasulud sa imo sa dmig
nga gin-aman ko sa imo.

21 Magbantay-ka sa iya, kag dunga
ang iya tingug ; ayaw ka pagmalalison

sa iya, kay indi sia magpahgad sang

imo mga paglapas, kay ang akon Ngalan
yara sa iya.

22 Apang kon pagpamatian mo sing

matalupangdon gid ang iya tingug, kag
paghimoon mo ang tanan nga pagaisogo

ko sa imo, niyan ako manginkaaway
sang imo mga kaawa}^ kag ang kasum-
pung sang imo mga kasumpung.

23 Kay magalakat ang akon Manug-
tunda sa atubangan sang imo nawung,
kag pagadalhon ikaw niya sa mga
Amorinhon, sa mga Hetinhon, sa mga
Peresinhon, sa mga Kanaanhon, sa mga
Hebinhon kag sa mga lebusinhon ; kag
kon ako magpanas sa ila,

24 Ikav; indi magayaub sa atubangan
sang ila mga dios, bisan magasimba ka
sa ila, kag indi ka niaghimo sono sa ila

mga binuhatan, kondi pagalaglagon mo
singbug-03 gid ang mga dios nila, kag
pagadugmukon mo ang ila mga haligi

nga larawan.

25 Apang mag-alalagad-kamo kay
lehoba, ang inyo Dios, kag sia maga-
pakamaayo sang imo tinapay kag sang

imo mga tubig, kag pagakuhaon ko man
ang mga balatian sa tunga nimo.

26 Kag wala na sing babae nga maho-
logan, bisan magbaw-as sa imo duta

;

kag pagahimooa ko nga raatuman ang
kadamuon sang imo mga kaadlawi^n.

27 Pagaipadala ko ang akon kakugmat
sa atubangan nimo kag_ magakagubut
ang tanan nga banwa nga batok sa iya

magakadto ka ; kag pagahimoon ko, nga

ang- tanan mo nga mga kaaway magtala-
likod sa imo.

28 Pagaipadala ko man ang alingayo
sa atubungan nimo, nga magasobol sa
imo atubangan sa mga Pletinhoii, sa
mga Kanaanhon, kag sa mga Hebinhom

29 Indi ko sila pagsobolon sa atu-
bangan nimo sa isa lamang ka tuig,

agud nga ang duta indi mahimo nga
kahanayakan kag magdalamu batok sa
imo ang mga mapintas nga sapat sang:

latagon.

30 Sa amataraat pagasobolon ko sila:

sa atubangan nimo, tubtub nga mag-
damu ikaw kag sarang ikaw makabaton,
sang duta sa pagtagiya sa iya.

31 Kag pagaibutang ko ang imo mga
kadulunan kutub sa dagat nga Mapula
tubtub sa dagat sang mga Pilistinhon,

kag kutub sa kahanayakan tubtub sa
suba ; kay pagaitug3^an ko sa imo kamut
ang mga pumuluyo sang duta, agud nga
pagsobolon mo sila sa atubangan nimo.

32 Indi ka magpakigkatipan sa ila,

bisan sa ila mga dios.

33 Sila indi magapuluyo sa imo duta,

basi pa nga pagpakasalaon ka nila batok.

sa akon, kon mag-alagad ka sa ila mga.
dios ; kay ini manginisa ka siod sa imo."

Si Moises nagatukad upud sang mga iiguiang sa

biikid sa Sinai.

KAG nagsiling ang Dios kay
Moises :

" Tukad-ka nayon kay
lehoba, ikaw kag si Aaron, si Nadab,
kag si Abiu, kag kan-uman sang mga
tigulang sa Israel ; kag magsilimba-kamo
kutub sa malayo.

2 Kag si Moises lamang ang maga-
lambut kay lehoba : apang indi magla-
lambut ang ibau, kag ang banwa indi

magtukad upud sa iya."

3 Niyan nag-abut si Moises kag gin-

panugid niya sa banwa ang tanan nga
mga polong ni lehoba, kag ang tanan
niya nga mga kasogoan. Kag nagsabat

ang bug-OS nga banwa sa isa ka ti-

ngug :
" Pagahimoon namon ang tanan-

tanan nga ginsiling ni lehoba."

4 Kag ginsulat ni Moises ang tanan
nga mga polong ni lehoba. Kag nag-

tindug sia sing aga pa gid, kag nagpa-

tindug sia sing isa ka halaran sa kunsa-

ran sang bukid, kag sing napiilo kag
duha ka haligi nga bato, sono sa napul6

kag duha ka kabikahan sa Israel.
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5 Kag nagpadala sia sing mga pama-
tanon sang mga inanak ni Israel, nga
naghalalad sila sing mga halad nga
sinunog kag naghalalad sila sing mga
halad sa paghidaet nga mga tinday sang
baka kay lehoba.

6 Kag ginkuha ni IMoises ang katunga
sang dugo kag ginbutang niya sia sa

mga yahong ; kag ang isa ka katunga
ginsablig niya sa ibabaw sang halaran.

7 Niyan ginkuha niya ang Tolon-an
sang Katipan, kag ginbasa niya ini sa

mataas nga tingug sa mga idulungug
sang banwa ; kag sila nagsiling :

" Pa-
gahimoon namon ang tanantanan nga
ginsiling ni lehoba, kag magamatinu-
manon kami."

8 Kag ginkuha ni Moises ang dugo
kag ginsablig niya ini sa ibabaw sang
banwa, nga nagasiling :

" Yari karon,

ang dugo sang katipan nga ginhimo ni

lehoba sa inyo, nahanugud sa sining

tanan nga mga polong."

9 Niyan nagtukad si Moises, si Aaron,
si Nadab, si Abiu kag ang kan-uman sang
mga tigulang sa Israel.

10 Kag nakita nila ang Dios ni Israel
;

kag sa idalum sang iya raga tiil may isa

ka matinaw nga salug nga sapiro, nga
putli sia subung sang amo gid nga
langit.

11 Apang wala niya paguntaya ang
kamut sa ibabav/ sang mga dunganon
sa Israel : sila nagtululuk sa Dios, kag
nagkalaon kag nagilinum sila.

12 Niyan si lehoba nagsiling kay
Moises :

" Tukad-ka sa diin yari ako
sa ibabaw sang bukid, kag hulat didto,

agud nga maghatag ako sa imo sing

pila ka tapi nga bato, kag sang kasogoan
kag sang sogo nga nasulat ko, agud nga
pagitoon mo sila sa banii'a.

13 Kag si Moises nagtindug upud kay
losue, nga manugalagad niya, kag nagtu-
kad si Moises sa bukid sang Dios.

14 Kag sia nagsiling sa mga tigulang :

" Hulata-nin5^o kami diri tubtub nga
magbalik kami sa inyo, kag yari karon,
upud sa inyo si Aaron kag si Hur ; bisan
sin-o nga may kasaba, magdangup sa

ila.

15 Kag si Moises nagtukad sa bukid,
kag ginputus sang gal-um ang bukid.

16 Kag ang himaya ni lehoba nagtung-
tung sa ibabav7 sang bukid sa Sinai,

kag ang gal-um nagputus sa iya sa anum
ka adlaw. Kag sa ikapito ka adlaw

gintawag safig Dios si Moises sa tunga
sang gal-um.

17 Kag ang kahalimbawa sang hi-

maya ni lehoba subung sang isa ka
kalav"^© nga manughalunhon sa ibabaw
sang putokputokan sang bukid, sa mga
mata sang mga inanak ni Israel.

18 Niyan si Moises nagsulud sa tunga
sang gal-um, kag nagtukad sa bukid.

Kag didto si Moises sa bukid sing kap-
atan ka adlaw kag kapatan ka gab-i.

Yiga hatag nga kinabubut-oa nga sa pagpatindug

sang Tabernakulo, kon balaaa nga Puluy-an.

2C KAG si lehoba naghambal kay^ Moises, nga nagasiling :

2 " Hambala ang mga inanak ni

Israel, agud nga magdalald sila sa akon
sing isa ka halad nga binayaw : sa tanan
nga tawo nga ang ij'a tagiposoon naga-
pahanda sa iya, pagakuhaon ninyo ang
akon halad nga binayaw.

3 Kag yari karon ini anio ang halad
nga binayaw nga pagakuhaon ninyo sa

ila: bulav/an, pilak, tumbaga,
4 Purpura, eskarlata, karmesi, lino

nga manipis kag bulbul sang kanding,

5 Mga panit sang kainero nga na-

panlugum sang mapula, mga panit sang
tahas, kag kahoy nga akasia,

6 Lana nga sa inugsuluga, mga paha-
mut nga sa lana nga ihaiaplas kag nga
sa insienso nga mahamut,

7 Mga bato nga oniks, kag mga bato
nga inugta^ampok nga sa epod kag nga
sa hapin sa dughan.

8 Kag pagahimoan nila ako sing isa

ka balaan nga Puluy-an, kag ako maga-
puyo sa tunga nila.

9 Sono sa tanan nga ginapahayag ko
sa imo, kon sayoron ang huwaran sang
Puluy-an kag ang huwaran sang tanan
niya nga mga gamit, pagahimoon mo
sing subung sini

:

Ang kaban, ang pakilooyan, aag mga kerubia.

10 Magahilimo sila sang isa ka kaban
nga kahoy nga akasia : manginduha ka
maniko kag tunga ang iya kalabaon kag
isa ka mmiko kag tunga ang iya

kasangkaron, kag isa ka maniko kag
tunga ang iya kataason.

11 Pagahalupan mo sia sa ulay nga
bulawan. Pagahalupan mo sia sa suliid

kag sa gowa ; kag magahimo ka sa
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ibabaw niya sing isa ka purungpuriing
nga bulawan sa palibot.

12 Kag magatunawka nga sa iya sing

apat ka singsing nga bulawan, kag paga-
ibutang mo sila sa iya apat ka pamusud,
kon sayoron, duha ka singsing sa isa ka
kilid niya, kag duha ka singsing sa pihak
nga kilid niya.

13 Magahimo ka man sing mga ya-
yongan nga kahoy nga akasia, kag paga-
halupan mo sila sa bulawan.

14 Kag pagaisuuk mo ang mga ya-
yongan sa mga singsing sa duha ka kilid

sang kaban, sa pagdala sang kaban
tungud sa ila.

15 Sa sulud sang mga singsing sang
kaban magapaladayon ang mga ya-
yongan ; indi sila pagkuhaon didto.

16 Kagpagaibutang mo sa sulud sang
kaban ang mga tapi sang pagpamatuud,
nga pagaihatag ko sa imo.

17 Magahimo ka man sing isa ka
pakilooyan nga bulawan nga ula}^

;

manginduha ka maniko kag tunga ang
iya kalabaon, kag isa ka maniko kag
tunga ang iya kasangkaron.

18 Kag magahimo ka sing duha ka
kerubin nga bulawan

;
pagahimoon mo

sia. sa bulatvan nga pina-pa, sa duha ka
ukbong sang pakilooyan.

19 Paghimo-ka sing isa ka kerubin sa
isa ka ukbung, kag isa ka kerubin sa

pihak nga ukbung ; magahilimo-kamo
sang mga kerubin nga bilog sa pakiloo-
yan, sa iya duha ka ukbung.

20 Kag ang mga kerubin didto maga-
hulumlad sang mga pakpak nayon sa
ibabaw, nga magalandong ang ila mga
pakpak sa pakilooyan, kag ang ila mga
nawung nagaatubangay ang isa sa isa

:

ang nawung sang mga kerubin nagatala-
mud sa pakilooyan.

21 Kag pagaipahamtang mo ang
pakilooyan sa ibabaw sang kaban sa

bahin nga naibabaw, kag sa sulud sang
kaban pagaibutang mo ang mga tapi

sang pagpamatuud, nga pagaihatag ko
sa imo.

22 Didto magapakigkita ako sa imo,
kag magapakighambal ako sa imo kutub
sa ibabaw sang pakilooyan, sa tunga
sang duha ka kerabin, nga didto sila sa

ibabaw sang kaban sang pagpamatuud,
sa pagsilittg sa imo sang tanan nga pag-
aisogo ko sa imo nga sa mga inanak ni

Israel.

Ang latok.

23 Magahimo ka man sing isa ka latok
sa kahoy nga akasia ; manginduha ka
maniko ang iya kalabaon, kag isa ka
maniko ang iya kasangkaron, kag isa ka
maniko kag tunga ang iya kataason.

24 Kagpagahalupan mo sia sang ulay
nga bulawan, kag pagahimoon mo sia

sing isa ka purungpurung nga bulawan
sa palibot.

25 Kag pagahimoan mo man nga sa
iya ang isa ka bibig sa kasangkad sang
isa ka dapal, sa palibot, kag pagahimoan
mo sing isa ka purungpurung nga bula-

wan sa palibot sang iya bibig.

26 Pagahimoan mo man sing apat ka
singsing nga bulawan, kag pagaibutang
mo ang apat ka singsing sa apat ka
pamusud nga yara sa iya apat ka tiil.

27 Ang mga singsing didto sila sa

malapit sa bibig, nga nagabaton sang
mga yayongan sa pagdala sang latok.

28 Kag pagahimoan mo sing mga
j'ayongan sa kahoy nga akasia, kag
pagahalupan mo sila sing bulawan ; kag
tungud sa ila pagadalhon ang latok.

29 Kag pagahimoan mo sang iya mga
pingan, sang iya mga luwag, sang iya

mga tagaj^an kag sang iya mga yahong,
nga sa ila ginaula ang halad nga ilimnon;
pagahimoon mo sila sa ulay nga bulaw-
an.

30 Kag sa ibabaw sang latok pagai-

butang mo a.ng tinapay nga hayag sa

atubangan nakon sa ginhapon.

Ang sadngan nga bulawan.

31 Magahimo ka man sing isa ka
sadngan nga ulay nga bulaw-an : paga-
himoon ang sadngan sa pina-pa figa hu-

lazvan ; ang iya till, ang iya puno, ang
iya mga gopok, ang iya mga bitogbitog

kag ang iya mga bukad manginbilog sila.

32 Kag anum ka sanga magagulowa
sa iya mga kilid ; talto ka sanga sang
sadngan sa isa ka kilid niya, kag tatlo

ka sanga sang sadngan sa pihak nga
kilid niya

:

33 Tatlo ka gopok sa dagway sang
almendras, isa ka bitogbitog kag isa ka
bukad sa isa ka sanga ; kag tatlo ka
gopok sa dagway sang almendras, isa

ka bitogbitog, kag isa ka bukad sa pihak
nga sanga : sa amo nga bagay sa anum
ka sanga, nga nagagulowa sa sadngan.

102



25 34 EKSODO. 26. 15.

34 Sa sadngan gid may apat ka gopok
sa dagway sang almendras, ang iya

mga bitogbitog kag ang iya mga bukad :

35 May isa ka bitogbitog sa idalum
sang duha ka sanga, nga nagagulowa
sa iya, kag isa ka bitogbitog sa ida-

lum sang iban nga duha ka sanga,

nga nagagulowa sa iya, kag isa ka bitog-

bitog sa idalum sang iban vga duha ka
sanga, nga nagagulowa sa iya, nga sa

anum ka sanga nga nagagulowa sa sad-

ngan.

36 Ang iya mga bitogbitog kag ang
iya mga sanga magagilikan sa iya gid,

kag manginbilog sila sa isa ka bilog,

buhat nga pina-pa nga bulawan nga
ulay.

37 Magahimo ka man sa iya sing pito

ka lamprahan, agud nga kon mahanda
ang iya mga lamprahan, makapawa sila

nayon sa atubangan.

38 Kag ang iya mga inugsugi kag
mga alagbunan manginbulawan nga
ulay sila.

39 Sa isa ka talanton nga bulawan nga
ulaj' pagahimoon sia pati ining tanan
nga mga gamit.

40 Tuluk-ka kag himoa sono sang
huwaran nila, nga ginpakita sa imo sa

bukid.

Ang Puluy-an.

CyC^ KAG magahimo ka sang Puluy-^^ an ni lehoba sa napulo ka kum-
bung nga lino nga manipis ngabinolong,
nga purpura, nga eskarlata kag karmesi:
pagahimoon mo sila nga tiapamutakpii-

takan sing mga kerubin sa hinabol nga
mauti.

2 Ang kalabaon sang isa ka kumbung
manginduha ka pulo kag walo ka mani-
ko, kag ang kasangkaron sa amo gid nga
kumbung manginapat ka maniko : isa

gid lamang ka takus ang sa tanan nga
mga kumbung.

3 Ang lima sa sini nga mga kumbung
pagatalabiron ang isa sa isa, kag ang
iban nga lima ka kumbung pagatalabiron
ang isa sa isa.

4 Kag pagahimoan mo sing mga du-
iungan nga purpura sa sidsid sang
isa ka kum.bung sa ukbung, sa diin gina-
himo ang pagtalabid, kag sabung sini

man pagahimoon mo sa sidsid sa ukbung
sang kumbung sang ikaduha ka pagta-
bid.

5 Pagahimoan mo sing kalim-an ka

dulungan sa nahauna nga kumbung, kag
pagahimoan mo sing kalim-an ka du-
lungan sa ukbung sang ikaduha ka kum-
bung nga ginatalabiran : ang mga du-
lungan magakitaay ang isa sa isa.

6 Kag pagahimoan mo sing kaliman
ka kaw-it nga bulawan kag pagatabiron
ang mga kumbung ang isa sa isa bangud
sang mga kaw^-it ; kag manginbilog ang
Puluy-an.

7 Pagahimoan mo man sing mga kum-
bung nga bulbul sang kanding nga sa
Layanglayang sa ibabaw sang Puluy-
an : napulo kag isa ka kumbung ang
pagahimoon mo.

8 Ang kalabaon sang isa ka kumbung
manginkatloan ka maniko, kag ang ka-
sangkaron sang amo gid nga kumbung
manginapat ka maniko : isa gid lamang
ka takus ang napulo kag isa ka kumbung.
9 Pagatalabiron mo ang lima ka

kumbung sing pain, kag ang iban nga
anum ka kumbung sing lain mail ; kag
pagaapiron mo ang ikan-um ka kum-
bung sa atubangan sang Layanglayang.

10 Kag pagahimoan mo sing kalim-
an ka dulungan sa sidsid sang isa ka
kumbung, sa ukbung nga ginatalabiran;
kag kalim-an ka dulungan sa sidsid sang
kumbung sa ikaduha nga pagtalabid.

11 Kag himoan mo sing kalim-an ka
ka-wit nga tumbagakag pagaika-wit mo
ang mga ka-wit sa mga dulungan,
kag magtabid ang Layanglayang kag
magmanginbilog sia.

12 Kag ang bahin nga nagakabit, ang
maglabaw sang mga kumbung sang
Layalayang, kon sayoron ang katunga
sang labaw nga kumbung, pagapakabi-
ton mo sa likod sang Puluj^an.

13 Kag isa ka maniko sa sini nga kilid

kag ang isa ka maniko sa sadto nga kilid,

nga magalabaw sa kalabaon sang mga
kumbung sang Layanglayang, magakala-
bitsaduha ka kilid sang Puluy-an, sa sini

kag sa sadto nga bahin, sa pagtabon sa
iya.

14 Pagahimoan mo man sing isa ka
tabon nga mga panit sang karnero nga
napanlugum sang mapula nga sa La-
yangla^^ang, kag isa ka tabon nga panit
sang tahas sa ibabaw^ niya sini.

Ang mga tapi sang Puluy-an.

15 Kag pagahimoan mo sing mga tapi

nga kahoy nga akasia nga sa Puluy-an,
nga magatilindug sila

;
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16 Manginnapulo ka rnaniko ang kala-

baonsangisa ka tapi, kag isa ka maniko
kag tunga ang kasankaron sang amo gid

nga tapi.

17 May duha ka dila ang tagsa ka
tapi, nga naangut ang isa sa isa. Sa
amo man nga bagay pagahimoon mo sa

tanan nga mga tapi sang Puluy-an.

18 Kag pagahimoon mo ang mga tapi

sang Puluy-an sing siihimg sini : duha
ka pulo ka tapi nga sa kiUd nga bagat-

nan, nayon sang Bagatnan.

19 Kag magahimo ka sing kapat-an
ka sadsaran nga pilak ?iga pagasuksukaji

sa idalum sang duha ka piilo ka tapi,

duha ka sadsaran sa idalum sang isa ka
tapi nga sa iya duha ka dila, kag duha
ka sadsaran sa idalum sang isa pa ka
tapi nga sa iya duha ka dila.

20 Kag sa pihak nga kilid sang Puluy-
an, sa kilid nga naaminhan, magahimo
ka sing duha ka pulo ka tapi,

21 Kag sang ila kap-atan ka sadsaran
nga pilak, duha ka sadsaran sa idalum
sang isa ka tapi, kag duha ka sadsaran

sa idalum sang isa pa ka tapi.

. 22 Kag nga sa likod sang Puluy-an
nayon sa Katundan pagahimoan mo
sing anum ka tapi.

23 Kag pagahimoan mo sing duha ka
tapi nga sa mga pamusud sang Puluy-
an nayon sa likod.

|

24 Magatalalabid sila sa sadsaran kag ;

pagakilitaon gid sila tubtub sa ibabaw
{

tungud sang isa ka singsing ; mangina- I

mo ini nga sa duha : sila manginsaduha
|

ka pamusud.
25 Ngani may walo ka tapi kag ang

I

ila mga sadsaran nga pilak : napiilo

kag anum ka sadsaran, duha ka sadsaran

sa idalum sang isa ka tapi, kag duha ka
sadsaran sa idalum sang isa pa ka tapi.

26 Pagahimoan mo man sing lima ka
balabag sa kahoy nga akasia, nga sa mga
tapi sang isa kilid sang Puluy-an :

27 Kag lima ka balabag nga sa mga
tapi sang pihak nga kilid sang Puluy-an

;

kag lima ka balabag nga sa mga tapi sa

kilid nayon sa likod sang Puluy-an, na-

yon sa Katundan

;

28 Kag ang balabag sa tunga, magaagi
sa ginkatungan sang mga tapi sa isa ka
ukbung tubtub sa isa.

29 Kag paghalupan mo ang mga tapi

sang bulawan ; kag pagahimoan mo
sang iya mga singsing nga bulawan, sa

diin magatuhog ang mga balabag ; kag

pagahalupan mo ang mga balabag
sang bulawan.

30 Kag pagapatindugon mo ang Puluy-
an, sono sang huwaran niya nga gin-

pakita ko sa imo sa bukid.

An£ taboo kag ang kiunbung.

31 Kag magahimo ka sing isa ka
kumbung nga purpura, nga eskarlata,

nga karmesi kag lino nga manipis nga
binolong : pagahimoon ini sa hinabol
nga mauti nga napamutakpuiakan sing
mga kerubin.

32 Kag pagaibutang mo ini sa ibabaw
sang apat ka haligi nga akasia, nga
nahalupan sang bulaw^an, pati ang iya

mga ka-wit nga bulawan, sa ibabaw sang
apat ka sadsaran nga pilak.

33 Kag pagaipahamtang mo ang kum-
bung sa idalum sang mga ka-wit ; kag
pagadalhon mo didto sa suiiid sang
kumbung ang kaban sang pagpamatuud ;

kag ang kumbung magapain nga sa inyo
sa tunga sang duug nga balaan kag sang
duug nga labing balaan.

34 Kag pagaibutang mo ang paki-

looyan sa ibabaw sang kaban sang
pagpamatuud, sa duug nga labing
balaan.

35 Kag pagaipahamtang mo ang latok

sa gowa sang kumbung, kag ang sadngan
sa atubangan sang latok, sa kilid nga
bagati.aa sang Puluy-an; kag paga-
ibutang mo ang latok sa kilid nga na-

aminhan.
36 Kag magahimo ka sing isa ka ta-

bon, nga sa gawang sang Layanglayang,
nga purpura, nga eskarlata, iiga karmesi,

kag lino nga manipis nga binolong,

buhat sang manugborda.

37 Kag magahimo ka nga sa tabon
sing lima ka haligi nga akasia, kag pa-

gahalupan mo sila sang bulawan ; kag
ang iya mga ka-wit manginbulawan

;

kag magatunaw ka nga sa ila sing lima
ka sadsaran nga tumbaga.

Ang halaran sang mga haiad nga sinucog.

Cyn PAGAHIMOON mo man sa ka-
^ ' hoy nga akasia ang halaran

:

lima ka maniko ang kalabaon, kag lima
ka maniko ang kasangkaron; kag ang
halaran manginkasilo, kag tatlo ka ma-
niko ang kataason.

2 Kag pagahimoan mo sang iya mga
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sungay sa apat niya ka pamusud : ang
iya mga sungay magagilikan sa iya, kag
pagahalupan mo sila sang tumbaga.

3 Kag magahimo ka sang iya mga
alabohan, sang iya mga pala, sang mga
yahong, sang mga tenedor kag sang
mga bagahan : ang tanan niya nga mga
gamit pagahimoon mo sila sa tumbaga.
4 Kag paganimoan mo sia sing isa ka

ginihaan nga tumbaga nga buhat nga
sinihod, kag sa ibabaw sang ginihaan
magahimo ka sing apat ka singsing nga
tumbaga sa iya apat ka ukbong.

5 Kag pagaibutang mo ini sa idalum
sang palowis nga nasulud sang halaran
nayon sa idalum, sa bagay nga ang gini-

haan magtongtong tubtub sa tunganan
sang halaran.

6 Kag magahimo ka sing mga yayo-
ngan nga sa halaran, mga yayongan nga
kahoy nga akasia, kag pagahalupan mo
sila sang tumbaga.

7 Kag ang mga yayongan pagapaagi-
han sa mga singsing ; kag ang mga ya-
yongan didto sila sa duha ka kilid sang
halaran, kon pagdalhon sia.

8 Pagahimoon mo ini sa mga tapi

nga gawong, sono sang ginpakita sa imo
sa bukid

;
pagahimoon nila ini sing

subung.

Ang patyo.

9 Magahimo man ikaw sang patyo
sang Puluy-an : sa kilid nga bagatnan,
nayon sa Bagatnan, may mga lipon nga
lino nga manipis nga binolong nga sa

patyo, nga isa ka gatus ka maniko ang
kalabaon nga sa isa ka kilid

;

10 Kag ang iya mga haligi mangindu-
ha ka pulo kag ang mga sadsaran nila,

duha ka pulo, nga mga tumbaga sila

;

apang ang mga ka-wit sang mga haligi,

kag ang iya mga pandog manginpilak
sila.

1

1

Kag sa amo gid nga bagay sa kilid

nga naaminhan, sa iya kalabaon, may
mga lipon nga isa ka gatus ka maniko ang
kalaba, kag ang iya mga haligi duha ka
pulo, kag ang mga sadsaran nga sa ila,

duha ka pulo, nga mga tumbaga sila
;

ang mga ka-wit sang mga haligi kag ang
ila mga pandog manginpilak sila.

12 Kag ang kasangkaron sang patyo,
sa kilid nga nakatundan may mga lipon
nga kalim-an ka maniko, ang ila mga
haligi manginnapulo, kag ang mga sad-
saran nga sa ila, napiilo.

13 Kag ang kasangkaron sang patyo-
sa kilid nga nasidlangan, nayon saBulut-
lakan may kalim-an ka maniko.

14 Kag manginnapulo kag lima ka
maniko ang mga lipon nga sa isa ka kilid

sang gawang ; ang ila mga haligi

mangintatlo, kag ang ila mga sadsaran,
tatlo man.

15 Kag nga sa pihak nga kilid, napulo
kag lima ka maniko nga mga lipon; ang
ila mga haligi mangintatlo, kag ang ila

mga sadsaran tatlo man.
' 16 Kag sa gawang sang patyo may isa

ka kumbung nga duha ka'pulo ka maniko
nga parpura, nga eskarlata, nga karmesi
kag lino nga manipis nga binolong, buhat
sang manugborda ; ang iya mga haligi

manginapat kag ang ila mga sadsaran,
apat man.

17 Ang tanan nga mga haligi nga sa
patyo sa palibot pagatalabiron sa mga
pandog nga pilak ; kag ang ila mga
ka-wit manginpilak, kag ang ila mga
sadsaran, tumbaga.

18 Ang kalabaon sang patyo mangin-
isa ka gatus ka maniko, kag ang kasang-
karon, kalim-an sa bisan diin, kag ang
kataasonlima ka maniko. Ang mga lipon

nianglnWno nga manipis nga binolong
;

kag ang mga sadsaran sang ila mga
haligi, tumbaga.

19 Ang tanan nga mga gamit sang
Puluy-an sa tanan niya nga pag-alagdan
kag ang tanan niya nga mga palpal pati

ang tanan nga mga palpal sang patyo,

-

mangintumbaga sila.

20 Subung man magasogo ka sa mga
inanak ni Israel, nga pagdalhan ka nila

sang lana sa oliba nga lunsay, bag-o, nga
sa suga, agud nga magdalabdab ang mga

.

lampra han sa gihapon.
21 Sa Layanglayang sang pakigkitaan,

sa gowa sang kumbung, nga yara sa
atubangan sang pagpamatuud, pagahi-
moson ini ni Aaron kag sang iya mga
anak, agud nga magdahdab sa atubangan
ni lehoba kutub sa hapon tubtub sa aga

;

Ini manginpalatukuran nga dayon sa ila

mga kaliwatan nga sa mga inanak ni-

Israei.

Ang mga panapton aga siaasaserdote.

20 KAG pagapalapiton mo sa imo siO Aaron, nga imo litud, kag ang iya

mga anak upud sa iya, sa tunga sang,,

mga inanak ni- Israel, agud nga sia-
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magliikot sang pagkasaserdote sa atu-

bangan nakon, kon sayoron, si Aaron, si

Nadab, si Abihu, si Eleasar kag si Ita-

mar, mga anak ni Aaron.
2 Kag pagahimoan mo sing mga pa-

napton nga balaan si Aaron nga imo
TJtud, nga sa himaya kag kagayonan.

3 Magahambal ka sa tanan nga mga
nianginalamon sa tagiposoon, nga
ginpuno ko sila sang Espiritu sa kaalam,
agud nga maghimo sila sang mga pa-
napton ni Aaron, nga sa pagpakabalaan
sa iya, agud nga sia maghikot sang
pagkasaserdote, sa atubangan nakon.

4 Kag yari karon ang mga panapton
nga pagahimoan nila sa iya : Sing isa

ka hapin sa dughan, sing isa ka epod,
sing isa ka malabalaba nga ba3^6,

sing isa ka bayo nga pinona, sing isa ka
turbante kag sing isa ka wagkus. Ma-
gahimo sila sing mga panapton nga
balaan nga kay Aaron, nga imo litud,

kag nga sa iya mga anak, agud nga
maghilikot sila sang pagkasaserdote
sa atubangan nakon.

5 Kag magakuluha sila sing bulawan,
sing purpura, sing eskarlata, sing karme-
si kag lino nga manipis nga binolong

;

6 Kag magahimo sila sang epod nga
bulawan, nga purpura, nga eskarlata,

nga karmesi kag lino nga manipis nga
binolong, buhat nga mauti.

7 May duha ka hombrera nga naga-
tambuyanay sa mga ukbong niya, agud
mga magbilog sia.

8 Kag ang lubid nga linubid sing mauti
gid, nga yara sa ibabaw niya, nga paga-
tabiran niya, manginsa amo gid nga bu-
hat, nga nagagikan sa iya, nga bulawan,
nga purpura, nga eskarlata, nga karm^esi

kag lino nga manipis nga binolong.

9 Kag magakuha ka sing duha ka
bato nga oniks, kag pagaitigib mo sa
ibabaw nila ang mga ngalan sang mga
anak ni Israel

:

10 Ang anum sang ila mga ngalan
didto sa isa ka bato, kag ang anum ka
ngalan nga nabilin sa isa pa ka bato,

sono sa ila pagkatawo.
11 Sa buhat sang manugtigib sa bato,

sa kaangay sang mga tinigib sa tum.bok,
pagapatigban mo yadtong duha ka bato,
sono sa mga ngalan sang mga anak
ni Israel : pagaipatampok mo sila sa
mga kamoy nga bulawan.

12 Kag pagabutang mo yadtong duha
lea bato sa ibabaw sang mga hombrera

sang epod, subung nga mga bato sa
handumanan sa mga anak ni Israel,

agud nga pagdalhon ni Aaron ang mga
ngalan nila sa atubangan ni lehoba, sa
ibabaw sang iya duha ka abaga nga
handumanan.

13 Busa, magahimo ka sing mga ka-
moy nga bulawan.

14 Kag magahimo ka sing duha ka
tinalikala nga ulay nga bulawan

; paga-
himoon mo sila nga mga linubid, sa bu-
hat nga tinolo, kag pagailubung mo ang
mga tinalikala nga linubid sa mga ka-
moy.

15 Kag magahimo ka sang hapin sa
dughan sa paghukom sa buhat nga mauti
gid

;
pagahimoon mo ini sa amo gid nga

buhat sang epod: pagahimoon mo ini

sa bulawan, sa purpura, sa eskarlata,

sa karmesi kag lino nga manipis nga
tinolo.

16 Manginkasilo sia, kag pinilo, ma-
nginisa ka dangaw ang iya kalabaon, kag
manginisa ka dangaw ang iya kasang-
karon.

17 Kag pagatampokan mo ini sa mga
kamoy sing mga bato, sa apat ka obay
nga mga bato : ang isa ka obay : ang
rubi, ang topasio, kag ang karbunklo ; ini

manginnahauna nga obay

;

18 Ang obay nga ikaduha : isa ka
esmeralda, isa ka sapiro kag isa ka
sardonika

;

19 Ang obaj'- nga ikatlo : isa ka hasin-

to, isa ka agata kag isa ka ametista;
20 Ang obay nga ikapat : isa ka berilo

isa ka oniks kag isa ka haspe. Paga-
itampok sila sa bulawan sa ila mga ka-
moy.

21 Kag ang mga bato mangisono sa
mga ngalan sang mga anak ni Israel

;

napulo kag duha, sono sang mga ngalan
nila ; nga may mga tinigban subung
sang tumbok, ang tagsatagsa sono sa iya
ngalan, nga nahanungud sa napulo kag
duha ka kabikahan.

22 Magahimo man ikaw sa hapin sa
dughan sing mga tinalikala nga mga li-

nubid sa buhat nga tinolo sa bulawan
nga ulay.

23 Kag magahimo ka sa ibabaw sang
hapin sa dughan sing duha ka singsing

nga bulawan, kag pagaibutang mo ang
duha ka singsing sa duha ka ukbong
sang hapin sa dughan

;

24 Kag pagaisulud mo ang duha ka
tinalikala nga bulawan nga tinolo sa
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duha ka singsing, sa mga ukbong sang
faapin sa dughan.

25 Kag pagaisulud mo ang duha pa
ka ukbong sang duha ka tinolo sa iba-

baw sang duha ka mga kamoy, kag pa-
gaibutang mo sila sa mga hombrera
sang epod, nayon sa atubangan.

26 Kag magahimo ka sing duha pa ka
singsing nga bulawan, kag pagaibutang
mo sila sa duha ka ukbong sang hapin
sa dughan, sa sidsid nga yara sa atu-

bang sang epod nayon sa sulud.

27 Kag magahimo ka man sing duha
ka singsing nga bulawan, kag pagaibu-
tang mo sila sa ibabaw sang duha ka
hombrera sang epod, nayon sa idalum
sa bahin nga sa atubangan nila, malapit
sa ila alangtan, sa ibabaw sang lubid

nga linubid sing mauti gid sang epod.
28 Kag a; g hapin sa dughan pagai-

higot tungud sa iya mga singsing, sa mga
singsing sang epod, sa isa ka lubid nga
purpura, agud nga didto sia sa ibabaw
sang lubid nga linubid sing mauti gid

sang epod, kag nga indi m.agbulag ang
hapin sa dughan sa epod.

29 Sa sini pagadalhon ni Aaron ang
mga ngalan sang mga anak ni Israel sa

hapin sa dughan sa paghukom, sa

ibabaw sang iya tagiposoon, sa gihapon
nga magasulud sia sa balaan nga
Puluyan, subung nga handumanan sa
atubangan ni lehoba sa gihapon.

30 Kag pagaibutang mo sa sulud sang
hapin sa dughan sa paghukom ang Urim
kag ang Tumim,* kag didto sila sa iba-

baw sang tagiposoon ni Aaron, kon
magasulud sia sa atubangan ni lehoba

;

kag pagadalhon ni Aaron ang hapin sa
dughan sa paghukom sa mga inanak ni

Israel sa ibabaw sang iya tagiposoon sa
atubangan ni lehoba sa gihapon.

31 Kag magahimo ka sang malaba
laba nga bay6 sang epod nga bug-os
purpura.

32 Kag may isa ka liong nga sa olo sa
tunga niya, kag ang liong may isa ka bi-

big sa palibot niya nga buhat sang
manughabol, kaangay sang liong sang
limbutong nga hinimbis, agud nga indi
magisi.

33 Kag magahimo ka sa sidsid sing
mga granada nga purpura, nga eskarlata
kag nga karmesi sa iya mga sidsid sa

* Urun kag Tumhn, mga kapawa kag
mga kahimpitan.

j

palibot, kag sa tunga nila sing mga
kampanilya nga bulawan, sa palibot

:

34 Isa ka kampanilya nga bulawan
kag isa ka granada, isa pa kampanilya
nga bulawan kag isa pa ka granda sa
sidsid nga naidalum sang bayo nga ma-
labalaba, sa palibot. ^

35 Kag pagasukluban sini si Aaron sa
pagpanghikot, kag mabatian ang halung-
kagay, kon magsulud sia sa sulud sang
balaan nga Puluy-an sa atubangan ni
lehoba, kag kon maggawa sia, agud nga
indi sia mamatay.

36 Kag magahimo ka sing isa ka.
diadema nga bulawan nga ulay, kag
pagaisulat mo sa iya, subung sang mga
tinigban sang itulumbok : Pagkabalaan
kay lehoba.

37 Kag pagaibutang mo sia sa isa ka
haloghog nga purpura, kag didto sia

sa ibabaw sang turbante ; didto sia sa.

atubangan sang turbante.

38 Didto sia sa ibabaw sang agtang ni
Aaron, kag si Aaron magadala sang
kalautan sang mga butang nga balaan,
nga pagpakabalaanon sang mga inanak
ni Israel, sa tanan nila nga mga halad
nga balaan ; kag didto sia sa ibabaw sang
iya agtang sa gihapon, agud mangin-
kalahamut-an sila sa atubangan ni
lehoba.

39 Kag magapuna ka sang bayo nga
pinuna nga malaba gid nga kinasilo nga
lino nga manipis ; magahimo ka man
sang turbante rga lino nga manipis, kag
pagahimoon mo ang wagkus sa buhat
sang manugborda.
40 Kag nga sa mga anak ni Aaron

magahimo ka sing mga bayo nga
pinuna

;
pagahimoan mo man sila sing

mga wagkus ; kag magahimo ka nga sa
ila sing mga goro, nga sa himaya kag
nga sa puni.

41 Kag pagaipasukiub mo ining tanan
nga mga butang kay Aaron nga imo
utud kag sa iya mga anak; kag paga-
hidhiran mo sila, kag pagapun-on mo
ang ila mga kaniut, kag pagapakaba-
laanon mo sila, agud nga maghilikot
sila sang pagkasaserdote sa atubangan
nakon.

42 Kag magahimo ka man nga sa ila

sing mga sarowal nga lino sa pagtabon
sang ila kahubo ; kag magalalambut
sila kutub sa mga hawak tubtub sa mga
balikawang.

43 Kag pagadalhon sila ni Aaron kag.
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19. 1. EKSODO. 29. 20;

sang iya mga anak sa gihapon nga
magasulud sila sa Layanglayang sang
pakigkitaan, kag kon magkadto sila sa

halaran nga sa paghikot sa balaan nga
Puhi3^-an, agud nga indi nila pagdalhon
ang kalautan kag indi sila magkala-
matay : manginpalatukuran nga dayon
ini nga sa iya kag nga sa iya kaliwa-

tan sa olehe niya.

Ang pagpakabaiaan sa mga saserdofe.

2Q KAG ini among pagahimoon mo
^ sa ila sa pagpakabaiaan sa ila,

agud nga maghilikot sila sang pakasa-
serdote sa atubangan nakon : Magkuha-
ka sing isa ka tinday sang kabakahan
kag duha ka karnero nga mga himpit,

2 Kag mga tinapay nga walay tapay
kag mga torta nga walay tapay, nga na-

samoan sing lana, kag mga manipis nga
tinapay nga v/alay tapay, nga napang-
hibo sing lana ; sa malum-ok nga harina
sang trigo pagahimoon mo sila.

3 Kag pagaibutang mo sila sa isa ka
tabigtabig, kag sa tabigtabig pagaihalad
mo sila iipud sang tinday sang baka
Icag sang duha ka karnero.

4 Kag pagapapalapiton mo si Aaron
Icag ang iya mga anak sa salamputan
sang Layanglayang sang pakigkitaan,

kag pagahunawan mo sila sang tubig.

5 Kag magakuha ka sang mga panap-
ton, kag pagapapanaputan mo si Aaron
sang bayo nga malaba, sang bayo nga
malabalaba sang epod, kag sang epod,
kag sang hapin sa dughan, kag paga-
wagkusan mo sia sang lubid nga linubid

sing mauti gid sang epod.
6 Kag pagaibutang mo ang turbante

sa ibabaw sang iya olo, kag pagaipaham-
tang mo ang purungpurung nga balaan
sa ibabaw sang turbante.

7 Niyan magakuha ka sang lana nga
ihalaplas kag pagaibo-bo mo ini sa iba-

baw sang iya olo, kag pagahisoan mo sia.

8 Sa gilayon pagapapalapiton mo ang
iya mga anak nga lalaki, kag pagaipapa-
naput mo sa ila ang mga malaba nga
mga bayo.

9 Kag pagawagkusan mo sila sang
mga wagkus, si Aaron kag ang iya mga
anak, kag pagaipanghigot mo ang mga
goro sa olo ; kag ang pagkasaserdote ma-
nginila tulumanon sa gihapon, kag pa-
gaipapahanungud mo si Aaron kag ang
iya mga anak.

10 Niyan pagapalapiton mo ang tinday
sang baka sa Layanglayang sang pakig-
kitaan, kag si Aaron kag ang iya mga
anak magabulutang sang mga kamut sa
ibabaw sang olo sang tinday sang baka.

11 Kag pagapugutan ang tinday sang
baka sa atubangan ni lehoba, sa gawang
sang Layanglayang sang pakigkitaan.

12 Kag magakuha ka sa dugo sang
tinday sang baka kag pagaihamlit mo
sia sang imo tudlo sa ibabaw sang mga
sungay sang halaran, kag ang iban nga
tanan nga dugo pagaiula mo sa talapa-
kan sang halaran.

13 Kag pagakuhaon mo ang tanan
nga sapay nga nagaputus sang mga ka-
sudlan, ang labutlabut sa atay, ang duha
ka tagimuslion kag ang sapay, nga yara
sa ibabaw nila, kag pagasunugon mo
sila sa ibabaw sang halaran

;

14 Apang ang unud sang tinday sang
baka, ang iya panit kag ang iya ipot,

pagasunugon mo sila sa kalayo sa gowa
sang dulugan : halad sia tungud sang
saia.

15 Pagakuhaon mo man ang isa sang
mga karnero, kag si Aaron kag ang iya
mga anak magabulutang sang mga ka-
mut sa ibabaw sang olo sang karnero.

16 Kag pagapugutan mo ang karnero,
kag magakuha ka sa iya dugo kag paga-
isablig mo sia sa ibabaw sang halaran,

sa palibot.

17 Kag ang karnero pagahiwahiwaon
mo, kag sa m.ahugasan ang iya mga ka-
sudlan kag ang iya mga paa, pagaibu-
tang mo sila sa ibabaw sang iya mga
hiniwa kag sa ibabaw sang iya olo.

18 Kag pagasunugon mo ang bug-os
nga karnero sa ibabav/ sang halaran:
halad nga sinunog sia kay lehoba, baho
nga makapahamuut, halad sia nga pina-

dabdab kay lehoba,

19 Kag pagakuhaon mo ang ikaduha
ka karnero, kag si Aaron kag ang iya
mga anak magabulutang sang ila mga
kamut sa ibabaw sang olo sang karnero.

20 Kag pagapugutan mo ang karnero,
kag magakuha ka sa iya dugo, kag paga-
ibutang mo ini sa labit sang dulungan
nga too ni Aaron, sa labit sang dulungan
nga too sang mga anak ni Aaron, kag sa
tudlo nga kumalagko sang ila kamut nga
too, kag sa tudlo nga kumalagko sang
ila tiil nga too ; kag pagaisabiig mo ang
dugo nga mahilin sa ibabaw sang halaran
sa palibot.
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21 Kag magaiiulia Ita saiig dugo nga
yara sa ibabaw sang halaran, kag sang
lana nga ihalaplas, kag pagaisablig mo
ini sa ibabaw ni Aaron, kag sa ibabaw
sang iya mga panapton, kag sa ibabaw
sang iya mga anak, kag sa ibabaw sang
mga panapton sang iya mga anak
kaiipud niya, kag pagapakabalaanon sia

kag ang iya mga panapton, kag ang iya

mga anak kag ang mga panapton sang
iya mga anak kaupud niya.

22 Kag pagakuhaon mo sa karnero
ang sapay, kag ang ikog nga sapayon,
kag ang sapay nga nagaputus sang mga
kasudlan, ang labutlabut sa atay, ang
duha ka tagimuslion, kag ang sapay nga
yara sa ibabav/ nila, kag ang balikawang
nga too, kay karnero sia sang mga pag-
pahanungud,

23 Kag ang isa ka tinapay, kag ang
isa ka torta nga tinapay nga lanahon,
kag ang isa ka manipis nga tinapay, sang
tabigtabig sang mga tinapay nga walay
tapay, nga didto sa atubangan ni lehoba.

24 Kag pagaibutang mo ang tanan sa
ibabaw sang palad sang mga kamut ni

Aaron, kag sa ibabaw sang palad sang
mga kamut sang iya mga anak ; kag
pagahabugon mo sila sa halad nga hi-

nabug sa atubangan ni lehoba.

25 Kag pagakuhaon mo ini sa ila mga
kamut kag pagasunugon mo ini sa hala-
ran, sa ibabaw sang halad nga sinunog,
subung nga baho nga kalahamut-an sa
atubangan ni lehoba : halad sia nga pi-

nadabdab kay lehoba.
26 Kag pagakuhaon mo ang dughan

sang karnero sang mga pagpahanungud
nga nahanungud ka\^ Aaron, kag paga-
habugon mo ini sa halad nga hinabug
sa atubangan ni lehoba ; kag manginba-
hin mo sia.

27 Kag pagapakabalaanon mo ang
dughan sang halad nga hinabug, kag
ang balikawang sang halad nga binayaw,
ang hinabug kag ang binayaw sang kar-
nero sang mga pagpahanungud, nga iya
ni Aaron kag iya sang iya mga anak.

28 Kag manginiya sila ni Aaron kag
sang iya mga anak nga palatukuran nga
dayon gikan sa mga inanak ni Israel

;

kay among halad nga binayaw : kag ini

raanginhalad nga binayaw gikan sa mga
inanak ni Israel nga kbmha sa ila mga

|

halad sa paghidaet. Ang ila halad nga
|

binayaw nahanungud kay lehoba. i

29 Kag ang mga panapton nga balaan
i

nga iya ni Aaron m.agamangimya sang
iya mga anak sa olehe niya, agud nga
paghidhiran sila sa ila, kag agud nga
pagpahanungdon sila sa ila.

30 Sa pito ka adlaw pagaipanaput
sila sang isa sang iya mga anak, nga
manginsaserdote sa sahli niya, nga
magasulud sa Layanglayang sang pa-
kigkitaan sa pag-alagad sa balaan nga
Puluy-an.

31 Pagakuhaon mo ang karnero sang
mga pagpahanungud, kag pagalutoon
mo ang iya unud sa isa ka duug nga
balaan

;

32 Kag si Aaron kag ang iya mga
anak magakalaon sang unud sang kar-
nero kag sang tinapay nga didto sa
tabig, sa salamputan sang Layanglayang
sang pakigkitaan.

33 Magakalaon sila sadtong mga bu-
tang, nga tungud sa ila ginhimo ang
katurabasan sa pagpahanugud sa ila, sa
pagpakabalaan sa ila. Apang walay
sin-o nga dumuluong nga makakaon sa
ila, kay butang sila nga balaan.

34 Kag kon may mabilin sang unud
sang pagpahanungud, kag sang tinapay,
tubtub sa aga, pagasunugon mo sa kala-
yo ang mabilin ; indi pagakaonon ini,

kay balaan sia.

35 Busa, sa sini nga bagay pagahimo-
on mo kay Aaron kag sa i5'^a mga anak,
sono sang tanan nga ginsogo ko sa imo

:

sa pito ka adlaw pagaipapahanungud
mo sila.

36 Kag magahalad ka sa adlawadlaw
sing isa ka tinday sang baka subung nga
halad tungud sang sala, nga sa mga
katumbasan : pagatinloan mo sang sala
ang halaran sa paghimo sang katumba-
san tungud sa iya, kag pagahidhiran mo
ini nga sa pagpakabalaan sa i5'^a.

37 Sa pito ka adlaw magahimo ka
sang katumbasan tungud sang halaran,
kag pagapakabalaanon mo ini, kag ma-
nginisa ka halaran sia nga labing bala-
an : bisan ano nga butang nga makasa-
gaid sa halaran, manginbalaan sia.

Aag sa gihapon nga halad nga sinunog.

38 Yari karon ini am.ong pagaihalad
mo sa ibabaw sang halaran : duha ka
kordero sa isa ka tuig, sa adlawadlaw,
sa walay langan.

39 Pagaihalad mo ang isa k-a kordero
sa aga, kag ang isa ka kordero pagaiha-
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lad mo sa tunga sang duha ka kahapo-
non.

40 Kag upud sang isa ka kordero ang
ikapulo ka bahin sa?ig isa ka epa nga
malum-ok nga harina, nga nasamo sa

ikap-at ka bahin sang isaka hin nga lana
nga linabugay ; kag nga sa halad nga
ilimnon, ang ikap-at ka bahin sang isa

ka hin nga alak.

41 Kag pagaihalad mo ang isa ka
kordero sa tunga sang duha ka kahapo-
non, kag pagahimoon mo sa iya sono sa

halad nga kalan-on sang aga kag sono
sa iya halad nga ilimnon, subung nga
baho nga kalahamut-an, halad nga pina-

dabdab kay lehoba.

42 Ini manginhalad nga sinunog sa
gihapon sa inyo mga kaliwatan sa sa-

lamputan sang Layanglayang satig pa-
kigkitaan sa atubangan ni lehoba, nga
didto magapakigkita ako sa inyo, sa
paghambal sa imo.

43 Kag didto magapakigkita ako sa
mga inanak ni Israel, kag pagapakabala-
anon sia sang akon himaya.

44 Kag pagapakabalaanon ko ang La-
yanglayang sang pakigkitaan kag ang
halaran, kag pagapakabalaanon ko man
si Aaron kag ang iya mga anak, agud
nga maghiiikot sila sang pagkasaserdote
sa atubangan nakon.

45 Kag magapuyo ako sa tunga sang
mga inanak ni lerael, kag manginila
ako Dios.

46 Kag pagakilalahon nila, nga ako
amo si lehoba nga ila Dios, nga nagpa-
gowa sa ila sa duta sa Eigpto, sa pag-
puyo sa tunga nila : ako si lehoba nga ila

Dios.

Ang balaran sang mga pahamut.

Or^ MAGAHIMO ka man sing isa ka
^\J halaran nga sa pagsunog sang
insienso ; sa kahoy nga akasia pagahimo-
on mo ini.

2 Ang iya kalabaon, isa ka maniko kag
manginisa ka maniko ang iya kasang-
karon : manginkasilo sia ; kag duha ka
mainko ang iya kataason. Ang iya mga
sungay manginbilog sa iya.

3 Kag pagahalupan mo ini sang bula-
wan nga ulay, ang iya kadaygan sabung
man ang iya mga kilid, sa palibot, kag
ang iya mga sungay ; kag pagahimoan
mo sia sing isa ka purungpurung nga
bulawan sa palibot.

4 Kag pagahimoan mo sia sing duha
ka singsing nga bulawan sa idalum sang
iya purungpurung

; pagahimoon mo
sila sa iya duha ka pamusud, sa iya du-
ha ka kilid, nga pagaisuuk sa ila ang
mga yayongan sa pagdala sini upud sa
ila.

5 Kag pagahimoon mo ang mga ya-
yongan nga kahoy nga akasia, kag paga-
halupan mo sila sing bulawan.

6 Kag pagaipahamtang mo sia sa atu-

bangan sang kumbung, nga yara sa atu-

bangan sang kaban sang pagpamatuud,
sa atubangan sang pakilooyan nga yara
sa ibabaw sang kaban sang pagpamatuud,
nga didto magapakigkita ako sa imo.

7 Kag si Aaron magasunog sa ibabaw
niya sing insiesio nga mahamut, sa tanan
nga aga ; kon mahanda niya ang mga
lamprahan, pagasunugon niya ini.

8 Kag sa pagpadabdab ni Aaron sang
mga lamprahan sa tunga sang duha ka
kahaponon, pagasunogon niya ini ; insi-

enso' ini sa gihapon sa atubangan ni leho-
ba sa inyo mga kaliwatan.

9 Indi kamo maghalalad sa ibabaw
niya sing insienso nga dumuluong, bisan
halad nga sinunog, bisan halad nga ka-
lan-on ; bisan magula kamo sang halad
nga ilimnon sa ibabaw niya.

10 Kag si Aaron magahimo sang
katumbsan sa ibabaw sang mga sungay
sini nga halaran sa makaisa ang tuig

;

pagahimoan niya ang katumbasan sa
ibabaw niya sa makaisa ang tuig, sa
inyo mga kaliwatan upud sang dugo
sang halad tungud sang sala nga sa

katumbasan. Among butang nga balaan
gid kay lehoba,"

Ang tunga sa siklo nga gawad.

11 Naghambal si lehoba kay Moises,

nga nagasiling

:

12 " Kon maghimo ka sing isipan sang
kadamuon sang mga inanak ni Israel,

sono sa naisipan nila, ang tagsatagsa ma-
gabayad sang gawad sang iya kabuhi kay
lehoba, kon pagisipon mo sila, agud
nga wala sa ila sing kamatay, sa pagisip

sa ila.

13 Kag yari karon ang pagabayaran
sang bisan sin-o nga masakup sa pagisip :

ang katunga sang siklo (sono sa siklo

sang balaan nga Puluy-an, sa duha ka
pulo ka geras ang siklo), ang katunga
sang siklo subung nga halad kay lehoba.
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14 Bisan sin-o nga masakup sa pagisip,

sa duha ka pulo ka tuig pa ibabaw,
magahatag sang halad kay lehoba.

15 Ang mangaran indi magdugang,
bisan ang imol magabuhin sa tunga sa

siklo, kon maghatag sila sang halad kay
lehoba, sa paghimo sang katumbasan
tungiid sang ila mga kabulii.

16 Kag pagabatunon mo ang kuarta
sang mga gawad sa mga inanak ni Israel,

kag pagaihatag mo ini nga sa pag-alag-

dan sang Layanglayang sang pakig-
kitaan, kag manginhandumanan ini sa

mga inanak ni Israel sa atubangan ni

lehoba, nga sa paghimo sang katamba-
san tungud sang inyo m.ga kabiihi."

Ang batiya nga tiinbaga.

17 Kag naghambal si lehoba kay
Moises, nga nagasiling

:

18 " Magahimo ka man sing isa ka
batiya nga tumbaga, nga ang iya
tulungtungan mangintumbaga, nga pa-
langhunavv^an ; kag pagaibutang mo sia,

sa tunga sang Layanglayang sang pa-
kigkitaan kag sang halaran ; kag maga-
butang ka sa iya sing tubig,

19 Agud nga sa iya magpalanghunaw
si Aaron kag ang iya mga anak, sang
ila mga kamut kag sang ila mga tiil.

20 Sa gihapon nga magsululud sila sa

Layangalayang sang pakigkitaan, maga-
palanghunavvT sila sang tubig, agud nga
indi sila magkalamatay : kag sa gihapon
nga magpalalapit sila sa halaran nga sa

' pagpanghikot, sa pagsunog sing halad
nga pinadabdab kay lehoba.

21 Magapalanghunaw sila sang mga
kamut kag sang mga tiil, agud indi sila

magkalamatay ; kag manginpalatukuran
nila ini nga dayon sa kay Aaron kag sa
iya kaliwat sa ila mga kaliwatan."

Ang balaan nga lana kag ang pahanidf.

22 Kag naghambal si lehoba kay Mo-
ises, nga nagasiling

:

23 " Kag magakuha ka sang mga pana-
kut nga labing pinalabi : sang mira nga
tinagok, lima ka gatus ka siklo, kag sang
kanela nga mahamut, ang katunga sini,

duha ka gatus kag kalim-an, kag sang
kalamo nga mahamut, duha ka gatus kag
kalim-an,

24 Kag sang kasia, lima ka gatus, sono
sang siklo sang balaan nga Puluy-an, kag
sang lana sang mga oliba, isa ka hin

:

25 Kag pagahimoon mo sa sining mga
butang ang lana sang balaan nga inug-
hilidhid, ihalaplas nga mahamut nga
gintugi sang manugpahamut : manginla-
na sia sang balaan nga ihilidhid.

26 Kag pagahidhiran mo sa iya ang
Layanglayang sang pakigkitaan, kag
ang kaban sang pagpamatund,

27 Kag ang latok pati ang tanan niya
nga mga gamit, kag ang sadngan pati
ang tanan niya nga m-ga gamit, kag ang
halaran sang insienso,

28 Kag ang halaran sang halad nga
sinunog pati sang tanan ni3''a nga mga
gamit, kag ang batiya pati ang iya
tulungtungan.

29 Pagapakabalaanon mo sila, kag
mxangin mga butang sila nga labing ba-
laan : ang tanan nga makasag-id sa ila,

manginbalaan sia.

30 Pagahidhiran mo man si Aaron
kag ang iya mga anak, kag pagapakaba-
laanon mo sila, agud nga maghilikot
sila sang pagkasaserdote sa atubangan
nakon.

31 Kag magahambal ka sa mga ina-

nak ni Israel, nga nagasiling : Ini ma-
gamanginakon lana sang balaan nga
ihilidhid, sa inyo mga kaliwatan.

32 Sa ibabaw sang unud sang tawo
indi sia pagaibo-bo, bisan maghilimo ka-

mo sing isa nga kaangay, sono sang mga
ti7nl\njg sang iya panakot : balaan sia,

pagakabigon ninyo nga balaan ini.

33 Bisan sino nga magpadugi sang
ihalaplas nga kaangay sini, kag nga
m.agbutang sini sa ibabaw sang isa ka
dumuluong, pagautdon sia sa tunga sang
iya mga banwa."

34 Nagsiling pa si lehoba kay Moi-
ses :

" Kuha-ka sang mga panakot nga
mahamut : ang stakte, onike kag gal-

bano, mga panakot nga m.ahamut, nga
may insienso nga ulay : sa tanan sa

alangay nga timbang

;

35 Kag magahimo ka sa sini sang
insienso nga mahamut, sono sangpadugi
sang manugpahamut, nga maasin, ulay

kag balaan,

36 Kag pagagalingon mo ang isa ka

hahiti niya sing bukbuk gid kag paga-
ibutang mo sia sa atubangan sang pag-

pamatund, sa sulud sang Layangalayang
sang pakigkitaan, nga didto magapakig-
kita ako sa imo : maginbutang sia nga
labingbalaan sa inyo.

37 Kag nahanungud sang insienso nga
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pagahimoon mo, indi kamo maghilimo
sing iban sa amo man nga mga timbang
nga sa imo : manginbutang nga balaan
ini nga sa imo kay lehoba.

38 Bisan sin-o nga maghimo sang isa

nga kaangay, sa pagsinghot sa iya, paga-
utdon sia sa tunga sang iya mga banwa."

Tiuudlo nga mga buluhaton.

Q-i KAG naghambal si lehoba kay^ » Moises, nga nagasiling

:

2 "Tuluka, nga gintawag ko sa iya
ngalan si Besalel, anak ni Uri, anak ni

Hur sa kabikahan ni luda

;

3 Kag ginpuno ko sia sang Espiritu
sang Dios, sa kaalam, sa ihibalo, sa ki-

naadman kag sa tanan nga buluhaton sa
pudugi

;

4 Nga sa pagtugi sing mga huwaran,
sa pagbuhat sa bulawan, sa pilak kag sa

tumbaga

;

5 Kag nga sa pagtigib sing mga bato
nga talampukan, kag nga sa pagtigib
sing mga kahoy, kag nga sa pagbuhat
sang bisan ano nga mga buluhaton.

6 Kag yari karon, ginbutang ko upud
sa iya si Oholiab, anak ni Ahisamak, sa
kaliwatan ni Dan : kag ginbutangan ko
sing kaalam sa tagiposoon sang tanan
nga manginalamon sa tagiposoon, agud
nga maghimo sila sang tanan nga ginso-
go ko sa imo,

7 Nga amo : ang Layanglayang sang
pakigkitaan, ang kaban sang pagpama-
tuud, ang pakilooyan nga didto sa iba-
baw niya, kag ang tanan nga mga gamit
sang Layanglayang

:

8 Ang latok pati ang iya mga gamit,
kag ang sadngan nga bus-ug kag ang
tanan niya nga mga gamit, kag ang
halaran sang insienso,

9 Kag ang halaran sang halad nga
sinunog pati ang tanan niya nga mga
gamit, kag ang batiya kag ang iya
tulungtungan,

10 Kag ang mga panapton sang
pag-alagdan, kag ang mga balaan nga
panapton nga kay Aaron nga saserdote,
kag ang mga panapton sang iya mga
anak, agud nga magpanghikot sila sang
pagkasaserdote,

11 Kag ang lana nga ihilidhid, ang
insienso nga mahamut nga sa balaan nga
Puluy-an; pagahimoon nila sono sang
ginsogo ko sa imo."

Ang baodumaaaa sang Sabado.

12 Naghambal man si lehoba kay
Moises, nga nagasiling

:

13 "Kag ikaw magahambal sa mga
inanak ni Israel, nga nagasiling : Sa
walay balibad pagabantayan ninyo
ang akon mga sabado : kay tandaan
ini sa tunga naton sa inyo mga kali-

watan, agud nga mahibaloan ninyo, nga
ako amo si lehoba nga nagpakabalaan
sa inyo.

14 Busa, pagabantayan ninyo ang sa-

bado, kay balaan sia sa inyo : ang mag-
pasipala sini, sa pagkamatuud, pagapat-
yon sia ; kay bisan sin-o nga magpadiba-
laan sa iya, yadto nga kalag pagautdon
sa tunga sang iya mga banwa.

15 Sa anumka adlaw pagahimoon ang
buluhaton, apang ang adlaw nga ikapito

among sabado, nga balaan nga pagpa-
huway kay lehoba; bisan sin-o nga
magpangabudlay sa adlaw sang sabado,
mamatay, sa pagkamatuud.

16 Ngani pagabantayan sang mga
inanak ni Israel ang sabado, nga paga-
tumanon ini, sa ila mga kaliwatan sa

katipan nga dayon

:

17 Mangintandaan ini sa gihapon sa
tunga nakon kag sang mga inanak ni

Israel ; kay sa anum ka adlaw ginhimo
ni lehoba ang kalangitan kag ang duta,
kag sa ikapito ka adlaw naguntat kag
nagpahuway sia."

18 Kag sa pagkatapus sa pagharabal
sa iya sa bukid sa Sinai, ginhatag niya
kay Moises ang duha ka tapi sang pag-
pamatuud, mga tapi nga bato nga napa-
nulatan sang tudlo sang Dios.

Ang pagsimba sa bulawan nga tinday sang baka.

OQ APANG sang nakita sang banwa^^ nga si Moises nagadugay sa pag-
dulhog sa bukid, nagtipon ang banwa
sa palibot ni Aaron kag nagsiling sa

iya :
" Tindug-ka, buhati kami sing isa

ka dios, nga maguna sa amon, kay sa

sini nga si Moises, yadtong lalaki nga
nagki±a sa amon sa duta sang Egipto,
wala kami makahibalo kon ano ang
nahanabu sa iya."

2 Kag si Aaron nagsiling sa ila:
" Palusa-ninyo ang mga aritos, nga yara
sa mga dulungan sang inyo mga asawa,
kag sa inyo mga anak nga lalaki, kag sa

inyo mga anak nga babae, kag dalha-

ninyo sila sa akon.
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3 Busa, ang bug-os nga banwa nag-
palus sang mga aritos nga bulawan,
nga yara sa ila mga dulungan, kag
gindala nila sila kay Aaron.

4 Kag sang binaton niya sila sa mga
kamut nila, ginhuman sila niya sa isa

ka sinsil, kag ginhimo niya sa ila ang isa

ka tinday sang baka nga tinunaw.
Niyan nagsililing sila :

"
j Israel, ini sia

amo ang irao dios, nga nagpagowa sa

imo sa duta sang Egipto !

"

5 Kag sang nakita ini ni Aaron, nag-
patindug sia sing isa ka halaran sa

atubangan sang tinday sang baka ; kag
nagsingit si Aaron kag nagsiling

:

" Buas manginpiesta ni lehoba."
6 Kag sang madason nga adlaw nag-

bulugtaw, kag naghalalad sila sing mga
halad nga sinunog, kag nagdala sila sing

mga halad nga sa paghidaet ; kag nag-
lingkod ang banwa sa pagkaon kag sa
paginum, kag nagtilindug sila sa paghi-
linampang.

7 Niyan si lehoba nagsiling kay
Moises :

" Lakat-ka
;

panaug-ka, kay
ang imo banwa nga ginpataklad mo sa
duta sang Egipto, nadunut.

8 Sa madali nagpalayo sila sa dalan,
nga akon ginsogo sa ila, kag nagbuluhat
sila sing isa ka tinday sang baka nga
tinunaw, kag ginsilimba nila sia, kag
naghalalad sila sa iya, kag nagsililing:

Israel, ; ini siya amo ang imo dios,

nga nagpagowa sa imo sa duta sang
Egipto !

"

9 Si lehoba nagsiling man kay Mo-
ises :

" Napanilagan ko ini nga banwa,
nga sa pagkamatuud, amo ang banwa
nga matig-a sing tingkoy.

10 Ngani karon, pabaya-i ako, nga
magdabdab ang akon kasingkal sa ila,

kag pagaupuron ko sila ; kag sa imo
pagaliimoon ko ang isa ka daku nga
katawohan."

1

1

Niyan si Moises nangayo kay leho-
ba nga iya Dios, nga nagasiling :

" Oh,
lehoba, ikay ngaa bala magadabdab ang
imo kasingkal sa imo banwa, nga ginpa-
gowa mo sa duta sang Egipto sa daku
nga kabakud kag sa m.akusug nga ka-
mut?

12 iKay ngaa bala magahilinambal
ang mga Egiptohanon, nga nagasili-

ling : Sa kalainan kinuha mo sila sa
pagpatay sa ila sa mga kabukiran, kag sa
pagpanas sa ila sa ibabaw sang nawung
sang duta? Balik-ka sang kasingkal

sang imo kaakig, kag patngalisud-ka ba-
ngud sang kalainan sang imo banwa.

13 Panumduma si Abraham, si Isaak
kag si Israel, nga imo mga alagad, nga
sa ila nagsumpa ka sa imo gid, kag nagsi-

ling ka sa ila : Pagapadamuon ko ang
inyo kaliwatan subung sang mga bitoon
sang langit ; kag pagaihatag ko sa inyo
kaliwatan ining bug-os nga duta, nga
akon ginsiling, kag pagapanublion nila

sia sa gihapon."

14 Kag si lehoba nagpangalisud sa
kalainan nga iya ginsiling, nga iya paga-
himoon sa iya banwa.

15 Kag si Moises nagbalik, kag nag-
dulhog sa bukid, nga nagadala sa iya
kamut sang duha ka tapi sang pagpa-
matuud ; ang mga tapi nga napanulatan
sa iya duha ka kilid ; sa isa ka kilid

kag sa isa napanulatan sila.

16 Kag ang mga tapi amo ang binu-
hatan sang Dios, kag ang sinulat amo ang
sinulat sang Dios, nga natigib sa ibabaw
sang mga tapi.

17 Kag sang pagkabati ni losue sang
kinagahud sang banwa, nga nagasingit,

nagsiling sia kay Moises :
" Kinagahud

sa paginaway yara sa dulugan."
18 Kagsianagsabat : "Indiamoang

kinagahud sang mga mandadaug, bisan
kinagahud sang mga daug: kinagahud
sang mga nagaalambahan ginapamatian
ko."

19 Kag sang pag-abut niya sa dulugan,
nakita niya ang tinday sang baka kag
ang mga sinaut, kag nagdabdab ang
kaakig ni Moises, kag pinilak niya ang
mga tapi sa iya mga kamut kag binoong
niya sila sa kunsaran sang bukid.

20 Kag kinuha niya ang tinday sang
baka, nga ila ginbuhat, kag ginsunog ni-

ya sia sa kalayo, kag ginaling niya sia

tubtub nga nagyab-ok gid ; kag sinab-

wag niya sia sa ibabaw sang mga tubig,

kag ginpainum niya ini sa mga inanak ni

Israel.

21 Kag nagsiling si Moises kay A-
aron :

"
l Ano bala ang ginhimo sa imo

sini nga banwa, nga ginpaholog mo sa

ibabaw niya ang tama ka duku nga
sala ?

"

<f
22 Kag nagsabat si Aaron

:

" " Dili

magdabdab ang kaakig sang akon
ginoo ; ikaw nakakilala sang banwa,
nga nabuyok sia sa kalaut.

23 Sila nagsilling sa akon: buhati

kami sing isa ka dios, nga magaii-
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na sa amon, kay sa sini nga si Moises,
yadtong lalaki nga nagpagowa sa amon
sa duta sang Egipto, wala kami makahi-
balo kon ano ang nahanabu sa i3'^a.

24 Kag ako nagsabat sa ila : Sin-o
ang may bulawan, huksa-ninyo sia. Kag
ginhatag nila sa akon sia, kag binutang
ko sia sa kalayo, kag naggowa ining
tinday sang baka."

25 Kag nakita ni Moises, nga ang
banwa nabuhian ; kay ginbuhian sila ni

Aaron, sa bagay nga nanginhampanga-
nan sila sa ila mga kasumpung.
26 Kag nagtindug si Moises sa ga-

wang sang dulugan, kag nagsiling sia:
" Kari-kamo sa akon, kon sanday sin-o

ang iya ni lehoba," kag nagtilipon upud
sa iya ang tanan nga mga anak ni Lebi.

27 Kag sia nagsiling sa ila :
" Ini gin-

siling ni lehoba, ang Dios ni Israel

:

Magtaklns ang tagsatagsa sang iya hi-

nganiban kag agi-kamo, kag balik-kamo
sa gawang kag gawang sa dulugan, kag
patya-ninyo ang tagsatagsa sa iya utud,

kag sa iya abyan, kag sa iya himata."
28 Kag ginhimo ini sang mga anak ni

Lebi, sono sang ginsiling ni Moises, kag
nagkalaholog sa banwa sa sadtong
adlaw sing mga tatlo ka libo ka tawo.
29 Kag si Moises nagsiling :

" Mag-
panugyan-kamo karon kay lehoba, bisan
pa ang tagsatagsa sa iya kaugalingon
nga anak, kon sa iya utud, agud nga sia

maghatag karon sang iya pagpakamaayo
sa inyo."

Si Moises nagapatunga tuRgud sang banwa.

30 Kag nahanabu sang adlaw nga
masunod, nga nagsiling si Moises
sa banv/a :

" Kamo nakabuhat sing isa

ka daku nga sala; apang karon maga-
taklad ako sa kay lehoba ; ayhan mada-
ngat ko ang katumbasan tungud sang
inyo sala." t^

3T Niyan si Moises nagbalik kay
lehoba kag nagsiling :

"
j Abaw ! Ini nga

banwa nakabuhat sing isa ka daku nga
sala, sang pugbuhat niya sa iya sing

isa ka dios nga bulawan.
32 Kag karon, kon patawaron mo

ang iya sala ; apang kon indi, pa-
nasa ako, ginaampo ko sa im.o, sa imo
tolon-an, nga ginsulat mo."

33 Apang si lehoba nagsabat kay
Moises :

" Ang makasala batok sa akon,
ini sia pagapanason ko sa akon tolon-an.

34 Busa, lakat-ka karon, dalha ini nga
banwa sa diin nga akon ginsiling sa imo.
Yari karon ang akon manugtunda ma-
gauna sa imo ; apang sa adlaw sang
akon pagduaw, pagaduawon ko sa ila

ang ila sala."

35 Ngani pinilas ni lehoba ang banwa,
kay nagbuhat sila sang tinday sang baka,
nga ginbuhat ni Aaron.

KAG si lehoba naslling kay
Moises :

" Lakat kag tukad-ka
gikan did, ikaw kag ang banwa nga
ginpataklad mo sa Egipto, pa duta nga
ginsumpa ko kay Abraham, kay Isa-

ak kag kay lakob, nga nagasiling : Sa
imo kaliwatan pagaihatag ko sia.

2 Kag pagaipadala ko sa una nimo
ang alion manugtunda, kag pagasobolon
ko ang mga Kanaanhon, ang mga Amo-
rinhon, ang mga Hetinhon, ang mga
Peresinhon, ang mga Hebinhon kag ang
mga lebusinhon

:

3 Duta ini nga nagailig ang gatas
kag ang dugus, kay ako indi magataklad
sa tunga nimo, kay banwa ikaw sa
tingkoy nga matig-a, basi pa kon pagu-
puron ko ikaw sa dalanon."

4 Kag sang nabatian sang banwa
ining malain nga balita, nagbalakho
sila, kag wala gid sing nagbutung sang
ila mga huj^as.

5 Kay ginsiling man ni lehoba kay
Moises :

" Isiling-mo sa mga inanak ni

Israel : Isa kamo ka banwa sang tingkoy
nga matig-a ; kon sa isa ka tion mag-
taklad ako sa tunga nimo, pagaupuron ko
kunta ikaw. Busa karon kuhaa ang imo
mga huyas sa ibabaw nimo, kag ako ma-
kahibalo sang pagahimoon ko sa imo.

6 (Kag ang mga inanak ni Israel

nagpanghublas sang ila mga huyas
kutub sa bukid nga Horeb.)

7 Kag pagakuhaon ni Moises ang La-
yanglayang, kag pagaihumlad niya sia

nga sa iya sa gowa sang dulugan, nga
malayo sa dulugan, kag pagatawgon
niya ini nga Layanglayang sang pakigki-
taan: kag magakahanabu nga yadtong
tanan nga may inugdangup kay lehoba,
magapakadto sa Layanglayang sang pa-
kigkitaan, nga yadto sa gowa sang du-
lugan.

8 Kag magakahanabu nga, kon si

Moises maggowa pa Layanglayang, ma-
gatindug ang bug-os nga banaw, kag
nga ang tagsatagsa magapatupong sa
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gawang sang iya layanglayang, kag
pagapaungtan nila si Moises sang mga
mata tubtub nga sia makasulud sa

Layanglayang.
9 Kag mahanabu nga, kon magsulud

si Moises sa Laj'-anglayang, magapanaug
ang haligi nga panganud, kag didto sia

sa gav/ang sang Layanglayang, sa naga-
hambal pa si lehoha kay Moises.

10 Kag pagatan-awon sang bug-os
nga banv/a ang lialigi nga panganud,
nga didto sa gawang sang Layangla-
yang ; kag magatindug ang bug-os nga
banwa, kag magayaub ang tagsatagsa
sa gawang sang iya layanglayang.

11 Kag si lehoba magapakighambal
kay Moises sa atubangan, subung sang
pagpakighambal sang bisan sin-o sa iya

abyan ; kag si Moises magapauli sa dulu-
gan, apang ang iya umalagad, si Josue,
anak ni Nun, nga isa ka pamatan-on,
wala magapalayo sa tunga sang Lay-
anglayang.

12 Kag si Moises nagsiling kay le-

hoba :
" Tan-awa, ikaw nagsiling sa

akon: Pataklara ini nga banwa; kag
wala mo ako pagpahibaloa kon sin-o

yadtong pagaipadala mo upud sa akon ;

bisan pa ginsiling mo : Nakilala ko ikaw
sa ngalan, kag ikaw man nakakita sing

bugay sa atubangan sang akon mga
mata.

13 Busa karon, kon nakakita ako sing
bugay sa imo mga mata, ginaampo ko sa
imo, nga ipakilala mo sa akon ang imo
mga dalanon, kag nga makilala ko ikaw,
agud nga makakita ako sing bugay sa
imo mga mata; kag talupangda nga
ining katawohan among imo banwa."

14 Kag si lehoha nagsiling: "Ang
akon nawung magaupud sa imo kag
pagapapahuwayon ko ikaw."

15 Niyan si Moises nagsiling sa iya

:

" Kon ang imo nawung indi magupud
sa amotj, ayaw kami pagpataklara gikan
diri.

16 iKag sa ano bala pagakilalahon
ini, nga nakakita ako sing bugay sa
imo mga mata, ako kag ang imo banwa,
kondi sa imo paglakat upud sa anion,
kag nga ako kag ang imo banwa pagpa-
inon kami sa tanan nga mga banwa, nga
yara sa ibabaw sang kadaygan sang
duta ?

"

17 Niyan si lehoba nagsiling kay
Moises :

*' Pagahimoon ko man ini, ang
imo ginpangayo, kay ikaw nakakita

sing bugay sa akon mga mata, kag
nakilala ko ikaw sa ngalan."

18 Kag nagsiling si Moises: "Gina-
ampo ko sa imo, nga pagtugutan mo ako
pagtan-aw sang imo him.aya."

19 Kag sia nagsiling :
" Pagahimoon

ko, nga mag-agi ang akon bug-os nga
kaayohan sa atubangan sang imo itulu-
luk, kag pagaibantala ko ang ngalan ni
lehoba sa atubangan mo ; kag nagahi-
kalooy ako sa ginakalooyan ko, kag na-
gamahinoklogon ako sa ginakahinoklo-
gan ko."
20 Kag nagsiling man sia: "Ikaw

indi sarang makakita sang akon na-
wung ; kay ang taw-o indi sarang maka-
kita sa akon kag magkabuhi."

21 Kag nagsiling si lehoba: "Yari
karon ang isa ka duug sa luyo nakon,
kag didto ikaw sa ibabaw sang bato.
22 Kag mahanabu nga, sa nagaagi

pa ang akon himaya, pagaibutang ko
ikaw sa isa ka yupok sang bato, kag
pagatabunan ko ikaw sang akon kamut,
tubtub nga ako makaligad

;

23 Ugaling pagaipalayo ko ang akon
kamut, kag m.akita mo ang akon mga
likod ; apang ang akon nawung indi ma-
kita."

Si Moises nagabalik sa bukid.—Aog uiga

bag-ong tapi nga bato.

O^ KAG si lehoba nagsiling kay^^ Moises :
" Basbas-ka sang duha

ka tapi nga bato, subung sang mga na-
hauna ; kag ako magasulat sa ibabaw
sadtong mga tapi sang mga polong nga
didto sa ibabaw sang mga nahauna nga
tap], nga ginboong mo ;

2 Kag maghanda-ka nga sa buas,
kag sa aga magatukad ka sa bukid nga
Sinai ; kag magaatubang ka sa akon did-
to, sa ibabaw sang putokputokan sang
bukid.

3 Apang walaj'- sin-o nga magsaka
upud sa imo, bisan makita ang bisan
sin-o nga tawo sa bug-os nga bukid

;

bisan pa maghalalab ang mga obeha
kag mga kabakahan sa atubangan sang
bukid."

4 Ngani, ginbasbasan ni Moises ang
duha ka tapi subung sang m^ga nahauna.
Kag sang aga pa gid nagbugtaw si Moi-,
ses, kag nagtukad sia sa bukid nga Sinai,'

subung sang ginsogo ni lehoba, nga na-
gadala sa iya kamut sang duha ka tapi

nga bato.
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5 Kag si lehoba nagpanaug sa gal-um,

kag didto sia upud sa iya, kag ginbantala

niya ang ngalan ni lehoba.

6 Kag si lehoba nag-agi sa atubangan
niya, kag nagbantala : lehoba, lehoba,

Dios nga maloloyon kag mahinoklogon,
inanay sa kaakig, kag bugana sa kalooy
kag sa kamatooran

;

7 Nga nagatigana sing kalooy tubtub
sa linibo ka kaliwatan, nga nagapatawad
sang kalautan, kag sang pagkamalalison,
kag sang sala, kag nga indi magkabig
sa malalison nga walay sala ; nga naga-
duaw sang kalautan sang mga ginikanan
sa ibabaw sang mga anak, kag sa ibabaw
sang mga anak sang anak, tubtub sa

ikatlo, kag tubtub sa ikapat nga kali-

watan."
8 Niyan nagdalidali si Moises, kag

naghapa sa duta, kag nagsimba,

9 Kag nagsiling sia :
" Kon ako naka-

kita sing bugay sa imo mga mata, oh
Ginoo, ginaampo ko ini sa imo, nga
maglakat ang akon Ginoo sa tunga
namon. Hoo, banwa sia sa tingkoy nga
matig-a ; kag patawara ang amon
kalautan kag ang amon sala, kag batuna
kami nga im.o panublion."

10 Kag sia, nagsabat : ''Yari karon,
ginahimo ko ang isa ka katipan: sa
atubangan sang bug-os mo nga banwa
magahimo ako sing mga kalatingalahan,
nga wala nga mas-a mahimo sila sa
bug-os nga duta, bisan sa diin nga mga
katawohan; kag makita sang bug-os
nga banwa, nga sa tunga niya yara ka,

ang binuhatan ni lehoba; kay butang
nga makahaladluk ang pagahimoon ko
bangud sa imo.

11 Busa, andami ang ginasogo ko
karon sa imo ; yari karon, nga pagaso-
bolon ko sa imo atubangan ang mga
Amorinhon, ang mga Kanaanhon, ang
mga Hetinhon, ang mga Peresinhon, ang
mga Hebinhon kag ang mga lebusinhon.

12 Andam-ka sa pagpakigkatipan sa

mga pumuluyo sang duta sa diin maga-
sulud ka, agud nga sila indi magmangin-
isa ka siod sa tunga nimiO.

13 Apang pagapanghapayon ninyo
ang ila mga-halaran, kag pamoongon
ninyo ang ila mga larawan, kag paga-
pamukanon ninyo ang ila Asherim.*

* Mga haligi nga kahoy nga mga
larawan sang dios nga babae nga si

Asherim, kon Astarte.

14 Kay indi ka magyaub sa atubangan
sang bisan ano nga dios, kay si lehoba
ginahingalanan nga Maimon, nga Dies
nga maimon sia.

15 Andam-ka, basi pa nga magpakig-
katipan ka sa mga pumuluy6 sa sadtong
duta ; kay sila nagapakighilawas sa olehe
sang ila mga dios, nagahalalad sila sing

mga halad sa ila mga dios, kag kon
magaagda sila sa imo, magakaon ikaw
sang ila mga halad

;

16 Kag magakuha ka sa ila mga anak
nga babae nga sa imo mga anak nga
lalaki ; kag kon magpakighilawas ang ila

mga anak nga babae sa olehe sang ila

mga dios, pagahimoon nila nga ang imo
mga anak nga lalaki magpalakighilawas
man sa olehe sang mga dios nila.

17 Mga dios nga tinunaw indi ka
maghimo nga sa imo.

18 Pagabantayan mo ang piesta sang
mga tinapay nga walay tapay. Pito ka
adlaw magakaon ka sing mga tinapay
nga walay tapay, sono sang ginsogo ko
sa imo, sa pinat-innga panag-on sa bulan
sa Abib ; kay sa bulan sa Abib naggul-
owa kamo sa Egipto.

19 Ang tanan nga panganay sang iloy

akon sia ; kag ang tanan nga kahayupan
nga lalaki, nga panganay sang baka kag
sang obeha.

20 Apang ang panganay sang sano
pagatubson mo sang isa ka kordero, kag
kon indi mo sia pagtubson, pagaboongon
mo ang iya tingkoy. Ang tanan nga
panganay sang imo mga anak pagatub-
son mo, kag walay sin-o nga mag-atu-
bang sa akon nga may kamut nga walay
sulud.

21 Pagapangabudlay ka sa anum ka
adlaw, apang magapahuway ka sa ika-

pito ; magapahuway ka sa panag-on sang
padaro kag sa pag-ani.

22 Pagahimoon mo man ang piesta

sang mga semana, ang sa mga nahauna
nga bunga sa ani sang trigo, kag ang
piesta sang patubas sang katapusan sang
tuig.

23 Sa makatlo ang tuig, magaalatu-
bang ang tanan mo nga mga lalaki

kay lehoba, ang Ginoo, nga Dios ni

Israel. ©
24 Kay pagasobolon ko ang mga ka-

tawohan sa imo atubangan, kag pagapa-
laparon ko ang imo kadulunan, kag wa-
lay sin-o nga magakaluyag sang imo duta,

kon magtaklad ka sa pag-atubang kay

it6



34. 25. EESODO. 35. 13.

lehoba, nga imo Dios, sing makatio ang
tuig.

25 Indi mo pagihalad ang dugo sang
akon halad nga may tinapay nga may
tapay, kag ang halad sang piesta sang
Paskua indi pagibilin sa gab-i tubtub sa

aga.
26 Ang labing malahalon sang mga

nahauna nga bunga sang imo duta paga-
dalhon mo sa balay ni lehoba, nga imo
Dios. Indi mo paglutoon ang tinday
sang kanding sa gatas sang iya gid nga
iloy."

27 Kag si lehoba nagsiling kay Moi-
ses :

" Isulat mo ining mga poiong, Icay

sono sining mga poiong naghimo ako
sing katipan sa imo kag sa Israel,"

28 Kag si Moises didto sia kay lehoba
sing kapatan ka adlaw kag kapatan ka
gabi, nga wala magkaon sing tinapay,
bisan mag-inum sing tubig. Kag si

lehoba nagsulat sa ibabav/ sang mga tapi

sang mga poiong sang katipan, ang
napulo ka sogo.

29 Kag nahanabu, sang nagpanaug
si Moises sa bukid nga Sinai nga may
duha sia ka tapi sang pagpamatuud sa
iya kamut, sang sia nagadulhog sa bukid,
nga v/ala sia makahibalo nga ang panit
sang ij'^a nawung nagasidlak, bangud
kay naghambal sia kay lehoba.

30 Kag si Aaron kag ang tanan nga
mga inanak ni Israel nagtululok kay
Moises, kag yari karon, nga ang panit
sang iya nawung nagasidlak ; nga tungud
sini nagakalahadluk sila sa pagpalapit
sa iya.

31 Kag gintawag sila ni Moises, kag
nagbalalik sa iya si Aaron kag ang tanan
nga mga dunganon sang katilingban,

kag si Moises naghambal sa ila.

32 Kag sa tapus sini nagpalalapit ang
tanan nga mga inanak ni Israel, kag
ginsogo niya sa ila ang tanan nga mga
butang nga ginsiling sa i3'a ni lehoba
sa bukid nga Sinai.

33 Kag sang nakatapus si Moises sa
paghambal sa ila, nagbutang sia sing isa

ka tabon sa ibabaw sang iya nawung.
34 Kag kon si Moises nagasulud sa

atubangan ni lehoba, sa paghambal sa
iya, ginakuha niya ang tabon tubtub
nga maggowa sia ; kag sa makagowa
sia, ginahambal niya sa mga inanak ni

Israel ang ginasogo sa ij'^a.

35 Kag ginatan-aw sangmga inanak ni

Israel ang nawung ni Moises, nga ang

panit sang iya nawung masidlak ; kag si

Moises nagbutang liwan sang tabon
sa ibabaw sang iya nawung, tubtub nga
magsuliid sia sa paghambal sa iya.

Mga halad nfa sa Puluy^an.

OK KAG ginpatipon ni Moises ang^^ bug-OS nga katilingban sang mga
inanak ni Israel, kag nagsiling sia sa ila

:

" Ini sila among mga butang, nga ginso-
go ni lehoba, nga paghimoon ninyo.

2 Magapangabudlay kamo sa anum
ka adlaw, apang sa ikapito ka adlaw
may balaan kamo nga sabado nga pa-
huway kay lehoba ; 3'adtong tanan nga
maghimo sa iya sing ano nga panga-
budlay, pagapatyon sia.

3 Sa inyo tanan nga mga puluy-an sa

adlaw sang pahuway indi kamo magda-
labok sing kalayo."

4 Kag si Moises naghambal sa bug-os
nga katilingban sang mga inanak ni

Israel kag nagsiling

:

5 " Ini amo ang ginsogo ni lehoba,
nga nagasiling : Kuluha-kamo sa tunga
ninyo sing isa ka halad nga kay lehoba.
Yadtong tanan nga maalwan sing tagi-

posoon, raagadala diri sang halad nga
kay lehoba : bulawan, pilak kag tumba-
ga,

6 Kag purpura, eskarlata, karmesi,
lino nga manipis kag mga bulbul sang
kanding,

7 Mga panit sang karnero nga linu-

gum sang mapula, mga panit sang
tahas, mga kahoy nga akasia,

8 Kag lana nga sa suga, kag mga
pahamut nga sa lana sang ihalaplas kag
nga sa insienso nga mahamut,
9 Kag mga bato nga oniks, mga bato

nga inugtalampok nga sa epod kag nga
sa hapin sa dughan.

10 Kag ang tanan nga tawo nga maa-
1am sa tagiposoon, nga yara sa tunga
ninyo, magakari, kag sila magahilimo
sang tanantanan nga ginsogo ni le-

hoba:
Tl Sang Pulu3'-an, sang iya Layangia-

yang, kag sang iya tabon, sang iya mga
ka-wit, sang iya mga tapi, sang iya mga
balagbag, sang iya mga haligi kag sang
iya mga sadsaran,

12 Sang kaban kag sang iya mga ya-
yongan, sang pakilooyan, sang kum-
bung, sang lipon,

13 Kag sang latok kag sang iya mga
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yayongan, kag sang iya mga gamit, kag
sang tinapay nga hayag,

14 Sang sadngan nga sa suga, kag
sang iya mga gamit, sang iya mga 1am-
prahan, kag sang lana sa suga,

15 Sang halaran, sang insienso, kag
sang iya mga yayongan, kag sang
lana nga ihalaplas, kag sang insienso
nga mahamut, kag sang tabon sang ga-
wang, nga sa salam.putan san Puluy-
an,

16 Sang halaran sang halad nga si-

nunog kag sang iya ginihaan nga tum-
baga, sang iya mga yayongan kag sang
tanan niya nga mga gamit, sang batiya
sang ij^a tulungtungan,

17 Sang mga kumbung sang patyo,
sang iya mga haligi kag sang iya mga
sadsaran, kag sang tabon sang gawang
sang patyo,

18 Sang mga palpal sang Puluy-an,
kag sang mga palpal sang patyo, kag
sang iya mga lubid,

19 Sang mga panapton sang pag-alag-
dan nga sa paghikot sa balaan nga Pu-
luy-an, nga mga balaan ngapanapton nga
kay Aaron, nga saserdote, kag sang
mga panapton sang iya mga anak nga
sa paghikot sang pagkasaserdote."
20 Niyan ang bug-os nga katilingban

sang mga inanak ni Israel naghalin sa
atubangan ni Moises.

21 Ang tanan nga tawo nga ginatu-
lud sia sang iya tagiposoon, kag yadtong
tanan nga may kaalwan sa iya espiritu,

nag-alabut kag nagdalala sang halad kay
lehoba, nga sa buluhaton sang Layang-
layang sang pakigkitaan kag nga sa
tanan niya nga pag-alagdan, kag nga sa

tanan nga mga balaan nga panapton.
22 Kag nag-alabut ang mga lalaki kag

ang mga babae ; ang tanantanan nga
may kaaKvan sa tagiposoon nagdalala
sila sing mga sibit, sing mga singsing sa
dulungan, sing mga singsing sa tudlo,

sing mga gulonggulong, ang tanan mga
huyas nga bulawan ; kag ang tanan nga
tawo nga nagahabog sing halad nga
hinabag nga bulawan kay lehoba,
23 Kag ang tanan nga tawo nga may

purpura, eskarlata, karmesi, lino nga
manipis, mga bulbul sang kanding, kag
mga panit sang karnero nga linugum
sang mapula, kag mga panit sang tahas,
gindala sila nila.

24 Ang tanan nga makasarang pag-
hatag sing pilak kag tumbaga, nagdala

sang halad nga hinabog kay lehoba, kag
ang tanan nga tawo nga may mga kahoy
nga akasia nga sa tanan nga buluhaton
sang pag-alagdan, nagdala sa ila.

25 Kag ang tanan man nga babae nga
manginalamon nagbulong sa ila mga
kamut, kag nagdala sang ginbiilong
niya nga purpura, eskarlata, karmesi
kag lino nga manipis.

26 Ang tanan man nga babae, nga
ginatulud sila sang ila tagiposoon,
nagbululong sang mga bulbul sang
kanding.

27 Ang mga dunganon man nagda-
lala sing mga bato nga oniks, kag mga
bato nga inugtalampok nga sa epod kag
nga sa hapin sa dughan,

28 Mga pahamut kag lana nga sa
suga, kag nga sa lana nga ihalaplas, kag
nga sa insienso nga maham.ut.

29 Kag nagdalala ang mga inanak ni

Israel sing isa ka halad nga kinabubut-
on kay lehoba: ang tanan nga lalaki

kag ang tanan nga babae, nga gintulud
sang iya tagiposoon, nga magdala sing

diyot nga sa tanan nga buluhaton,
nga ginsogo ni lehoba nga paghimoon
ni Moises.

30 Kag si Moises nagsiling sa mga
inanak ni Israel :

" Tan-awa-ninyo, nga
si lehoba naghingalan kay Besalel, anak
ni Uri, anak ni Hur, sa kabikahan ni

luda,

31 Kag ginpuno niya sia sang Espi-
ritu sang Dios, sang kaalam, sang ihibalo

kag sang kinaadman, nga sa tanan nga
bagay nga buluhaton

:

32 Sa pagpadugi sing mga mauti nga
buhat kag sa paghimo sa ila sa bulawan,
sa pilak kag sa tumbaga

;

33 Kag sa pagbasbas sing mga bato
nga talampokan, kag sa pagtigib sing

mga kahoy, kag sa paghimo sang tanan
nga buluhaton nga mauti.

34 Kag ginbutang niya sa iya tagipo-

soon 3.ngpagkatakus sa pagtudlo ; subung
man kay Ohoiiab, anak ni Ahisamak, sa

kabikahan ni Dan.

35 Ginpuno niya sila sing pagka-
sampaton sa tagiposoon, sa paghimo
sang tanan nga buluhatan sa pagkama-
nugtigib, kag sa pagkamanugpadugi, kag
sa pagkamanugborda sa purpura, sa

eskarlata, sa karmesi kag sa lino nga
manipis, kag sa pagkamanughabol, sa

paghimo sang tanan nga bagay nga
buluhaton kag sa padugi nga mautihon.
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Q^ KAG si Besalel kag si Oholiab,
^v^ Icag ang tanan nga mga sampaton
sa tagiposoon, nga sa ila ginbutang ni

lehoba ang kaalara kag ang ihibalo sa

pagkilala kag sa paghimo, pagahimoon
nila ang tanan nga buluhaton nga sa

pag-alagdan sang balaan nga Puluy-an,

sono sa tanantanan nga ginsogo ni

lehoba.
2 Niyan gintawag ni Moises si Besalei

kag si Oholiab kag ang tanan nga mga
sampaton sa tagiposoon sa sadton^g mga
sa ila tagiposoon ginbutangan ni lehoba
sing kaalam, sa sadtong tanan nga ang
iya tagiposoon nagtulud sa iya nga
mag-abut sia sa buluhaton sa paghimo
sa iya,

3 Kag ginkuiuha nila sa atubangan ni

Moises ang tanan nga mga halad, nga
gindala sang mga inanak ni Israel nga
sa buluhaton sang pag-alagdan sang
balaan nga Puluy-an, sa paghimo sa iya.

Kag magpaladayon siia sa pagdala sing

mga halad nga kinabubut-on sa agaaga.

4 Kag ang tanan nga mga sampaton
nga nagahilimo sang tanan nga bulu-

haton sang balaan nga Puluy-an, nag-
aiabut sila ang tagsatagsa gikan sa

buluhaton nga ginahimo nila.

5 Kag naghalambal sila kay Moises,
nga nagasiliiing : "Ang banv/a nagadala
sing labi pa ka damu sang kinahanglan
nga sa pag-alagdan sang buluhaton nga
ginpahimo ni lehoba."

6 Kag si Moises nagsogo nga ibantala

sa dulugan, nga nagasiling: "Bisan
lalaki, bisan babae indi magpangabud-
lay pa nga sa halad nga hinabog sang^

balaan nga Puluy-an. Kag ginpungan
ang banwa sa pagdala

;

7 Kay may tuman na nga mga kasang-
kapan sa paghimo sang tanan nga
buluhaton, kag lakas pa.

8 Kag ang tanan nga mga sampaton
sa tagiposoon, nga nagahilimo sang
buluhaton, ginhimo nila ang Puluy-an
ni lehoba sa napulo ka kumbung sa
lino nga mxanipis nga linubid kag sa
purpura, kag sa eskarlata, kag sa
karmesi ;

ginhimo nila sila nga napamn-
takpuiakan sing mga kerubin sa mauti
nga pagbuhat.

9 Ang kalabaon sang tagsa ka kum-
bung duha ka pulo kag walo ka maniko,
kag ang kasangkaron sang tagsa ka
kumbung apat ka maniko ; isa gid ka
takus ang tanan nga mga kumbung.

10 Gintabid ni Besalel ang lima sang
mga kumbung ang isa sa isa, kag ang
iban nga lima ka kumbung gintabid man
niya sila ang isa sa isa.

11 Kag naghimo sia sing mga du-
lungan nga purpura sa sidsid sang isa
ka kumbung, sa ukbung sang ginata-
biran ; kag sia naghimo sini man sa sid-
sid sang isa ka kumbung sa ukbung sang
ikaduha nga talabiran.

12 Ginhimo niya ang kalim-an ka
dulungan sa isa ka kumbung, kag gin-
himo niya ang kalim-an ka dulungan sa
ukbung sang ikaduha ka talabiran, nga
ang mga dulungan nagakilitaay ang isa

sa isa.

13 Naghimo man sia sing kalim.-an
ka ka-wit nga bulawan, kag gintalabid
niya ang mga kumbung ang isa sa isa
bangud sang mga ka-wit, kag ang Puiuy-
an nanginisa lamang.

14 Kag naghimo sia sing mga kum-
bung nga bulbul sang kanding nga sa
Layanglayang, nga ginakayang sa Puluy-
an : naghimo sia sing napulo kag isa

sining mga kumbung.
1

5

Ang kalabaon sang isa ka kumbung
katloan ka maniko, kag apat ka maniko
ang kasangkaron sang amo nga kum-
bung : isa gid ka takus nga sa napulo
kag isa ka kumbung.

16 Kag gintabid niya ang lima sang
mga kumbung ang isa sa isa, kag ang
anum sang mga kumbung ang isa sa
isa.

17 Kag naghimo sia sing kalim-an ka
dulungan sa sidsid sang kumbung sa
ukbung nga ginatabiran, kag naghimo
sia sing kalim-an ka dulungan sa sidsid

sang kumbung sa ikaduha nga talabiran.

18 Kag naghimo sia sing kalim-an ka
ka-wit nga tumbaga sa pagtalabid sang
Layanglayang, agud nga manginisa
lamang.

19 Kag naghimo sia nga sa Layang-
layang sing isa ka tabon nga panit sang
karnero nga linugum sang mapula, kag
isa ka tabon nga panit sang tahas nga
sa ibabaw.
20 Naghimo man sia nga sa Puluy-aa

sing mga tapi sang kahoy nga akasia,

agud nga pagpatindugon sila

;

21 Napulo ka maniko ang kalabaon
sang isa ka tapi, kag isa kag tunga ka
maniko ang kasangkaron sang amo nga
tapi.

22 May duha ka dila ang tagsa ka
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tapi nga tadlong ang isa sa isa; gin-

himo niya ang subung sini sa tanan nga
mga tapi sang Puluy-an.

23 Kag naghimo sia sang mga tapi

nga sa Puluy-an, duha ka pulo ka tapi

nga sa kilid nga bagatnan, nayon sa

Bagatnan.
24 Kag naghimo sia sing kap-atan

ka sadsaran nga pilak sa pagbutang sa

idalum sang duha ka pulo ka tapi : duha
ka sadsaran sa idalum sang isa ka tapi

nga sa iya duha ka dila, kag duha ka
sadsarang sa idalum sang isa ka tapi

nga sa iya duha ka dila.

25 Kag nga sa ikaduha ka kilid sang

Puluy-an, nayon sa kilid sa Aminhan,
naghimo sia sing duha ka pulo ka tapi,

26 Pati sang ila kap-atan ka sadsaran

nga pilak, duha ka sadsaran sa idalum

sang isa ka tapi, kag duha ka sadsaran

sa idalum sang isa pa ka tapi. '

27 Kag nga sa bahin sa likod sang

Puluy-an, nayon sa Katundan, naghimo
sia sing anum ka tapi.

28 Kag naghimo sia sing duha pa ka
tapi nga sa mga pamusuran sang Puluy-

an, sa bahin nga sa likod.

29 Nagatalalabid sila sa sadsaran, kag
nagatalalabid sila tubtub sa ibabaw ang
tagsatagsa tnngud sang isa ka singsing;

ginhimo niya ang subung sini sa duha,

nga sa duha ka pamusuran.

30 Busa, walo ka tapi kag ang ila

mga sadsaran nga pilak ; kon sayoron,

napulo kag anum ka sadsaran, duha ka
sadsaran sa idalum sang tagsa ka tapi.

^

31 Naghimo man sia sing mga wasi-

gan sang kahoy nga akasia, lima nga sa

mga tapi sang isa ka kilid sang Puluy-an,

32 Kag lima ka wasigan nga sa mga
tapi sang ikaduha ka kilid sang Puluy-
an, kag lima ka wasigan nga sa mga
tapi sang Puluy-an sa bahin sa likod,

nayon sa Katundan.

33 Kag ginhimo niya nga ang alughug
sa tunga mag-agi sa sulud sang mga tapi

sa tunga sa isa ka ukbung tubtub sa

isa.

34 Kag ginhalupan niya sang bulawan
ang mga tapi, kag naghimo sia sang
mga singsing nga bulawan nga paga-
goloan sang mga wasigan, kag gin-

halupan niya sang bulawan ang mga
wasigan.

35 Ginhimo man niya ang tabon sa

purpura, sa eskarlata, sa karmesi kag sa

lino nga manipis nga linubid ; ginhimo

sia sa padugi nga napamutakputakan sing

mga kerubin,

36 Kag naghimo sia nga sa tabon sing
apat ka haligi nga akasia, kag ginhalu-

pan niya sila sang bulawan; ang iya

mga ka-wit mga bulawan man ; kag nag-
tunaw sia nga sa ila sing apat ka sadsa-

rang nga pilak.

37 Ginhimo niya ang kumbung nga sa
salamputan sang Layanglayang, sa pur-
pura, sa eskarlata, sa karmesi kag sa lino

nga manipis nga linubid, buhat nga
binordahan,

38 Kag ang iya lima ka haligi kag
ang ila mga ka-wit ; kag ginhalupan niya
ang ila mga oloolo kag ang ila mga
pandug sang bulawan, kag ang ila lima
ka sadsaran ginhimo triya sa tumbaga.

Ang pagpatindug sang kaban, sang pakilooyan,

sang latok, sang sadngan kag sang

balaran sang mga pahamut.

GINHIMO man ni Basalel ang
kaban sa kahoy nga akasia : ang

iya kalabaon, duha ka maniko kag
tunga, kag isa ka maniko kag tunga ang
iya kasangkaron, kag isa ka maniko kag
tunga ang iya kataason.

2 Kag ginhalupan niya sia sang bula-

wan nga ulay sa sulud kag sa gowa,
kag naghimo sia nga sa iya sing isa ka
purungpurung nga bulawan sa palibot.

3 Kag nagtunaw sia nga sa iya sing

apat ka singsing nga bulawan, nga sa

iya apat ka pamusud, kon sayoron, duha
ka singsing sa isa ka kilid, kag duha ka
singsing sa pihak nga kilid.

4 Kag naghimo sia sing mga yayongan
nga kahoy nga akasia, kag ginhalupan
niya sila sang bulawan.

5 Kag ginsuuk niya angmga yayongan
sa mga singsing sang m.ga kilid sang
kaban nga sa pagdala sang kaban.

6 Kag ginhimo niya ang pakilooyan

sa bulawan nga ulay : ang iya kalaba-

on, duha ka maniko kag tunga, kag isa

ka maniko kag tunga ang iya kasang-

karon.

7 Naghimo, pa sia sing duha ka keru-

bin nga bulawan ;
ginhimo niya sila sa

pina-pa nga bulawan, sa duha ka ukbung
sang pakilooyan

:

8 Isa ka kerubin sa sini nga ukbung,
ang isa pa ka karubin sasadtong ukbung,
ginhimo niya ang mga kerubin sa amo
gid nga pakilooyan sa duha niya ka
ukbung.
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9 Kag ang mga karubin nagahulumlad
sang mga pakpak nayon sa ibabaw,
nga ginatabunan sang ila mga pakpak
ang pakilooyan, kag ang ila mga nawung
nagaatubangay : ang nawung sang mga
kerubin nagaatubang nayon sa piki-

looyan.
10 Ginhimo niya ang latok sa kahoy

nga akasia : ang kalabaon niya, duha
ka maniko, ang iya kasangkaron isa ka
maniko, kag isa ka maniko kag tunga
ang iya kataason.

1

1

Kag ginlialupan niya sia sang bula-
wan nga ulay, kag ginhimoan niya sia

sing isa ka purungpurung nga bulawan
sa palibot.

12 Ginhimoan man niya sing isa ka
bibig sa kasangkad nga isa ka dapal, sa
palibot, kag ginhimoan niya sia sa
bibig sing isa ka purungpurung, sa
palibot.

13 Kag nagtunaw sia nga sa iya sing
apat ka singsing nga bulawan kag
ginbutang niya ang mga singsing nga
bulawan sa apat ka pamusud nga
natiirigdan sa iya apat ka tiil.

14 Ang mga singsing yara sa malapit
sa bibig, nga pagasuksukan sang mga
yayongan sa pagdala sang latok.

15 Ginhimo man niya sa kahoy nga
akasia ang mga yayongan sa pagdala
sang latok, kag ginhalupan niya sila

sang bulawan.
16 Ginhimo man niya sa bulawan

nga ula;y ang mga gamit nga pagaibu-
tang sa ibabaw sang latok, ang iya mga
lahang, ang iya mga luwag, ang iya mga
yahong, kag ang iya mga saro, nga sa
ila ginaula ang halad nga ilimnon.

17 Ginhimo man niya ang sadngan
sa bulawan nga ulay

;
ginhimo niya ang

sadngan sa bulawan nga pina-pa : ang
\y3. tiil, ang ipa puno, ang i3^a mga
gopok, ang iya mga bitogbitog, ang iya
mga bulak, nanginbilog sila sa iya
gid.

18 Naggowa sa iya mga kilid ang
anum ka sanga: tatlo ka sanga sang
sadngan sa isa ka kihd niya, kag tatlo

ka sanga sang sadngan sa pihak nga
kilid niya.

19 Ginhimo niya ang tatlo ka gopok sa
dagway sang almendras, isa ka bitog-
bitog kag isa ka bukad sa isa ka sanga,
kag tatlo ka gopok sa dagway sang
alemdras, isa ka bitogbitog kag isa ka
bukad sa pihak nga sanga ; sa amo man

nga bagay sa anum ka sanga nga naga-
gulowa sa sadngan.
20 Apang sa sadngan gid may apat

ka gopok sa dagway sang almendras,
ang iya mga bitogbitog kag ang iya
mga bukad.

21 May isa ka bitogbitog sa idalum
sang duha ka sanga nga nagagulowa sa
ij^a, kag isa ka bitogbitog sa idalum
sang ihan nga duha ka sanga nga naga-
gulowa sa iya, kag isa ka bitogbitog
sang iban nga duha ka sanga nga na-
gagulowa sa iya, nga sa anum ka sanga,
nga nagagulowa sa sadngan.

22 Ang ij'-a mga bitogbitog kag ang
iya mga sanga naggilikan sa iya gid,

kag nanginbilog sila sa isa ka bilog,
huhat nga pina-pa sa bulawan nga ulay.

23 Kag naghimo sia sing pito ka
lamprahan kag sang iya mga inugsugi,
kag sang iya mgaalagbunan sa bulawan
nga ulay.

24 Sa isa ka talanton nga bulawan nga
ulay ginhimo niya ini pati ang tanan
niya nga mga gamit.

25 Ginhimo man niya sa kahoy nga
akasia ang halaran sang insienso : ang
iya kalabaon, isa ka maniko, kag isa ka
maniko ang iya kasangkaron, nga kasilo
sia ; kag duha ka ma-iko ang iya kata-
ason: naggilikan sa iya gid ang iya
mga sungay.
26 Ginhalupan niya ini sang bulawan

nga ula5% ang iya kadaygan subung man
ang iya mga kilid, sa palibot, kag ang
mga sungay

; ginhimoan man niya sing
isa ka purungpurung nga bulawan sa
palibot.

27 Kag ginhimoan niya sing duha ka
singsing nga bulawan sa idalum sang
purungpurung, sa iya duha ka paniusud,
sa duha niya ka kilid, nga pagasuksukan
sang m.ga yayongan, sa pagdala sini

upud sa ila.

28 Naghimo sia sang mga yayongan
nga kahoy nga akasia, kag ginhalupan
niya sila sang bulawan.
29 Naghimo man sia sang lana nga

balaan nga ihilidhid, kag sang ulay nga
insienso nga mahamut, sono sang padugi
sang manugpahamut.

kng pagpatindug sang balaraa saflg mga halad nga

sinunog, sang batiya nga saway kag sang patyo.

30 KAG ginhimo niya sa kahoy ngaO akasia ang halaran sang halad
nga sinunog ; ang iya kalabaon lima ka
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maniko, kag lima ka maniko ang iya

kasangkaron, nga kasilo sia, kag tatlo

ka maniko ang iya kataason,

2 Ginhimo man niya ang mga sungay
sini, sa iya apat ka pamusud : ang iya

mga sungay unay sa iya gid, kag gin-

halupan niya sila sang tumbaga.
3 Ginhimo man niya ang tanan nga

mga gamit sang halaran : ang mga
alabohan, ang mga sudsud, ang mga
yahong, ang mga tenedor kag ang mga
bagahan : ang tanan niya nga mga gamit
ginhimo niya sila sa tumbaga.
4 Naghimo man sia nga sa halaran

sing isa ka ginihaan nga tumbaga sa

buhat nga sinihod, sa idalum sang
paluwis nga nasuliid, nga nagalambut
tubtub sa katunganan sang halaran.

5 Kag nagtunawo sia sing apat ka
singsing, nga sa apat ka ukbung sang
ginihaan nga tumbaga, nga pagasuksu-
kan sang mga yayongan.

6 Naghimo man sia sang mga ya-
yongan sa kahoy nga akasia, kag gin-

halupan nij^a sila sang tumbaga.

7 Kag ginsuksuk nij^a ang mga ya-
yongan sa mga singsing, sa mga kilid

sang halaran, sa pagdala sini upud sa
ila; ginhimo niya ini nga gawong, sa

mga tapi.

8 Ginhimo man niya ang batiya nga
tumbaga kag ang iya tulungtungan nga
tumbaga, sa mga salaming sang mga
umalagad nga babae nga nagatilipon sa
pag-alagad sa salamputan sang Layang-
iayang sang pakigkitaan.

9 Ginhimo man niya ang patyo : sa
kilid nga bagatnan, nayon sa Bagatnan,
ang mga kumbung nga lino nga manipis
nga binolong nga isa ka gatus ka
maniko

;

10 Ang ila duha ka pulo ka haligi kag
ang ila duha ka pulo ka sadsaran, nga
tumbaga ; ang mga ka-wit sang mga ha-
ligi kag ang ila mga pandug, mga pilak

sila.

11 Sa kilid sa Aminhan, mga kum-
bung nga isa ka gatus ka maniko ang ila

duha ka pulo ka haligi kag ang ila

duha ka pulo ka sadsaran nga tumbaga ;

ang mga ka-wit sang mga haligi kag
ang iya mga pandug, mga pilak sila.

12 Sa kilid sa Katundan, mga kum-
bung nga kalim-an ka maniko, ang ila

napulo ka haligi kag ang ila napulo ka
sadsaran ; ang mga ka-wit sang mga ha-

ligi kag ang ila mga pandug, mga pilak
sila.

13 Sa kilid nga sidlangan, nayon sa
Silangan, kalim-an ka maniko :

14 Sa isa ka pihak, napulo kag lima
ka maniko nga mga kumbung, ang ila

tatlo ka haligi kag ang ila tatlo ka sad-
saran.

15 Kag sa ikaduha nga pihak, sa pihak
kag pihak sang gawang sang patyo,
napulo kag iim.a ka maniko nga mga
kumbung, ang ila tatlo ka haligi kag ang
ila tatlo ka sadsaran.

16 Ang tanan nga mga kumbung sang
patyo palibot ginhitno sila sa lino nga
manipis nga binolong

;

17 Kpg ang mga sadsaran nga sa mga
haligi, tumbaga sila -, ang mga ka-wit sa
mga haligi kag ang ila mga pandug, pi-

lak sila ; ang putus man sang iya mga
oloolo, pilak sia ; kag ang tanan nga
mga haligi sang patyo may mga pandug
nga pilak.

18 Kag ang kumbung sang gawang
sang patyo huhat sia sang manugborda,
sa purpura, sa eskarlata, sa karmesi kag
sa lino nga manipis nga binolong ; ang
iya kalabaon duha ka pulo ka maniko,
kag ang iya kataason (kaangay sa iya

kasangkaron) lima ka maniko, sono
sang mga kumbung sang patyo.

19 Kag ang ila apat ka haligi kag ang
ila apat ka sadsaran, tumbaga sila ; ang
ila mga ka-wit, pilak, kag ang putus sang
ila mga oloolo kag sang ila mga pan-
dug, pilak.

20 Kag ang tanan nga mga palpal
sang Puluy-an kag sang patyo sa palibot,

mga tumbaga sila.

21 Yari karon ang isip sang mga bu-
tang sang Puluy-an, sang Puluy-an sang
pagpamatuud, nga ginpangisip sila sa

sogo ni Moises : ini nanginpag-alagdan
sang mga Lebinhon, sa idalum sang ka-
mait ni Itamar, anak ni Aaron, nga sa-

serdote.

22 Ginhimo ni Besalel, anak ni Uri,

anak ni Hur, sa kabikahan ni luda, ang
tanantanan nga ginsogo ni lehoba kay
Moises

;

23 Kag upud sa iya si Oholiab, anak ni

Ahisamak, sa kabikahan ni Dan, subung
nga sampaton nga panday, manugpa-
dugi, kag manugborda sa purpura, sa

eskarlata, sa karmesi kag sa lino nga ma-
nipis.

24 Ang tanan nga bulawan nga gin-
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gamit nga sa bulahaton, nga sa tanan nga
buluhaton sa balaan nga Puluy-an : ang
bulavvan sang halad nga hinabog na-

nginduha ka pulo kagsiam ka talanton,

kag anum ka gatus kag katloan ka siklo,

sono sang siklo sang balaan nga Puluy-
an.

25 Kag ang pilak nga iya sang kati-

lingban nga ginpangisip, nanginisa ka
gatus ka talanton kag isa ka libo pito ka
gatus kapitoan kag lima ka siklo, sono
sang siklo sang balaan nga Puluy-an

:

26 Isa ka beka sa tagsa ka bilog, ang
katunga sang isa ka siklo, sono sang siklo

sang balaan nga Puluy-an, sa tagsatagsa
nga nagpalasakup sa isip, sa edad nga
duhakapulo ka tuig pa ibabaw, nga sa

anum ka gatus kag tatlo ka libo lima ka
gatus kag kalim-an ka ta-wo.

27 Gingamit ang isa ka gatus ka ta-

lanton nga pilak nga sa pagtunaw sang
mga tulungtungan sang balaan nga Pu-
luy-an kag nga sa fmga sadsaran 77ga sa
mga haligi sang tabon : isa ka gatus ka
sadsaran sa isa ka gatus ka talanton, isa

ka talanton nga sa tagsa ka sadsaran

;

28 Kag sa isa ka libo anum ka gatus
kapitoan kag lima ka siklo naghimo sia

sing mga ka-wit nga sa mga haligi, kag
ginputus niya ang ila mga oloolo, kag
gintalabid nij^a ang ijiga haligi sang
mga pandug.

29 Kag ang tumbaga sang halad nga
hinabog nanginkapitoan ka talanton,
kag duha ka libo apat ka gatus ka siklo.

30 Ginhimo sa ila ang mga sadsaran
nga sa salamputan sa La5''anglayang
sang pakigkitaan : ang halaran nga tum-
baga, ang ginihaan nga tumbaga, nga
nahanungud sa iya, kag ang tanan nga
mga gamit sang halaran,

31 Ang mga sadsaran sang patyo sa
palibot, ang mga sadsaran nga sa ga-
wang sang patyo, ang tanan nga mga
palpal sang Puluy-an kag ang tanan nga
mga palpal sang patyo sa palibot.

Pamatpat sang mga panapfon nga sinasaserdofe.

OQ KAG sa purpura, sa eskarlata kag^^ sa karmesi, ginhimo ang mga pa-
naptonngasa pagpanghikot sa pag-alag-
dan sa balaan nga Puluy-an, kag ginhimo
ang mga panapton nga balaan nga iya
ni Aaron, sono sang ginsogo ni lehoba
kay Moises.

2 Ginhimo ang epod sa bulawan, sa

purpura, sa eskarlata, sa karmesi kag sa
lino nga manipis.

3 Ginpa-pa nila ang mga pinanid nga
manipis sang bulawan, kag gingihaygi-
hay nila sa nahotnahot sa pagsamay sa
ila sa purpura, sa. eskarlata, sa karmesi
kag sa lino nga manipis nga binolong
sa mauti nga buhat.

4 Sa iya naghilimo sila sing mga hom-
brera, nga nagatakbuyanay, ginpatakbu
sia sa iya duha ka ukbung.

5 Kag ang lubid nga linubid sing
mauti gid nga inugwagkus sini, nga
3^ara sa ibabaw, naunay sa iya kag sa
amo man nga buhat, sa bulawan, sa
purpura, sa eskarlata, sa karmesi kag
sa lino nga manipis nga binolong, sono
sang ginoogo ni lehoba kay Moises.

6. Gintigban man ang mga bato nga
oniks, nga natampokan sang mga kamoy
nga bulawan, nga napanigib sa tinigban
subung sang inugtumbok, sono sa mga
ngalan sang mga anak ni Israel.

7 Kag ginubutang sila sa ibabaw sang
mga hombrera sang epod, subung nga
mga bato sa handumanan sang mga
anak ni Israel, sono sang ginsogo ni

lehoba kay Moises.
8 Ginhimo man ang hapin sa dughan

sa buhat nga mauti, sa amo man nga
buhat sang epod, sa bulawan, sa pur-
pura, sa eskarlata, sa karmesi kag sa
lino nga manipis nga binolong.

9 Kasilo sia. Ginhimo ang hapin sa
dughan nga dapli : ang iya kalaba, isa

ka dangaw, kag isa ka dangaw ang iya
kasangkad, naapid sia.

10 Kag ginbutangan nila sing apat ka
obay nga mga bato : ang isa ka obay

:

isa ka rubi, isa ka topasio kag isa ka kar-
buriklo, ini manginnahauna nga obay;

11 Ang obay nga ikaduha: isa ka
esmeralda, isa ka sapiro kag isa ka
sardonika

;

12 Ang obay nga ikatlo : isa ka hasin-

to, isa ka agata kag isa ka ametista

;

13 Ang obay nga ikapat : isa ka berilo

isa ka oniks kag isa ka haspe, nga napan-
libutan sang kamoy nga bulawan sa iya

mga tampok.
14 Kag ang mga bato napulo sila kag

duha, sono sa mga ngalan sang mga
anak ni Israel, sono sang mga ngalan
nila, nga napanigban subung sang itu-

lumbok ang tagsatagsa sono sang iya

ngalan, nga sa napulo kag duha ka
kabikahan.
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15 Ginhimoan nila ang ibabaw sang
hapin sa dughan sing mga talikala ka-

angay sang lubid, sa buhat nga linubid,

sa bulawan nga ulay.

16 Ginhimoan nila sing duha ka ka-

moy nga bulawan, kag duha ka sing-

sing nga bulawan, kag ginbutang ang
duha ka singsing sa duha ka ukbung
sang hapin sa dughan.

17 Ginbutang man ang duha ka tali-

kala nga bulawan nga linubid sa duha
ka singsing, sa mga ukbung sang hapin
sa dughan.

18 Kag ang duha ka ukbung sang
duha ka talikala nga linubid ginbutang
nila sa duha ka kamoy, kag ginbutang
sila sa ibabaw sang mga hombrera sang
epod, sa atubangan nayon.

19 Naghilimo man sing duha ka sing-

sing nga bulawan, nga ginbutang nila

sa duha ka ukbung sang hapin sa dug-
han, sa ibabaw sang sidsid nayon sa

sulud sa atubang sang epod.
20 Kag ginhimo ang duha ka singsing

nga bulawan, kag ginbutang sila sa iba-

baw sang duha ka hombrera sang epod,
nayon sa idalum, sa iya bahin nga sa
atubangan, malapit sa ila ginatakbu-
yan, sa ibabaw sang lubid nga linubid

sing mauti gid sang epod.
21 Kag ginhigot nila ang hapin sa

dughan bangud sang iya mga singsing
sa mga singsing sang epod, sa isa ka
lubid nga purpura, agud nga magpada-
yon sa ibabaw sang lubid nga linubid sa
mauti gid sang epod, kag agud nga indi

pagbuhian ang hapin sa dughan sang
epod, sono sang ginsogo ni lehoba kay
Moises.

22 Naghimo man sia sang malabalaba
nga bay6 sang epod, buhat sang manug-
habol, ang tanan purpura.

23 Ang liong sang bayo nga malalaba
yara sa tunga niya subung sang liong
sang hinimbis nga limbutong ; nga may
isa ka bibig sa palibot sang liong, agud
nga indi magisi.

24 Ginhimo man nila sa sidsid nga
naidalum sang malabalaba nga bayo ang
mga granada nga purpura, nga eskar-
lata kag karmesi nga linubid.

25 Kag naghilimo man sila sing mga
kampanilya nga bulav«ran nga ulay, kag
ginpahamtang nila ang mga kampanilya
sa tunga sang mga granada sa sidsid nga
naidalum sang bayo nga malabalaba
sa palibot sa tunga sang mga granada

:

26 Isa ka kampanilya kag isa ka gra-
nada, isa pa ka kampanilya kag isa ka
granada sa sidsid nga naidalum sang
bayo nga malabalaba sa palibot, nga sa
pagpanghikot sa pag-alagdan, sono sang
ginsogo ni lehoba kay Moises.

27 Ginhimo man nila ang mgapinuna
nga bayo nga malaba gid sa lino nga
manipis sa buhat sang manughabol nga
kay Aaron kag sa iya mga anak,

28 Kag ang turbante sa lino nga
manipis, kag ang mga goro nga sa puni
sa lino nga manipis, kag ang mgasarowal
nga lino, sa lino nga manipis nga linubid,

29 Kag ang wagkus sa lino nga
manipis nga linubid, sa purpura, sa
eskarla^a kag karmesi, sa buhat nga
binordahan, sono sang ginsogo ni lehoba
kay Moises.

30 Naghimo sila sang diadema sang
balaan nga purungpurung nga bulawan
nga ulay, kag sa iya ginsulatan niya
sing isa ka sinulat subung sang tinigban
sang itulumbok :

" Pagkabalaan kay
lehoba.

31 Kag sa iya ginbutang nila ang isa

ka lubid nga purpura sa pagbutang sa

iya sa ibabaw sang turbante, sono sang
ginsogo ni lehoba kay Moises.

32 Kag nahuman ang tanan nga bulu-

haton sang Puluy-an sang Layanglayang
sang pakigkitaan ; kag ginhimo sang
mga inanak ni Israel, sono sa tanan nga
ginsogo ni lehoba kay Moises ; ginhimo
nila ang subung sini.

33 Niyan gindala nila kay Moises ang
Puluy-an, ang Layanglayang kag ang
tanan niya nga mga gamit, ang iya mga
ka-wit, ang iya mga tapi, ang iya mga
wasigan, ang iya mga haligi kag ang iya

mga sadsaran,

34 Ang tabon nga mga panit sang
karnero nga linugum sa mapula, ang
tabon nga mga panit sang tahas, kag ang
kumbung,

35 Ang kaban sang pagpamatuud kag
ang iya mga yayungan, kag ang pakilo-

oyan,
36 Ang latok pati ang tanan niya nga

mga gamit, kag ang tinapay nga hayag

;

37 Ang sadngan nga bus-ug pati ang
iya mga lamprahan, ang mga lamprahan
nga inugpalahamtang, kag ang tanan
niya nga mga gamit, kag ang lana sang
suga,

38 Kag ang halaran nga bulawan, ang
lana nga ihilidhid, ang insienso nga ma-
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hamut, ang kumbung nga sa salamputan
sang Layanglayang,

39 Ang halaran nga tumbaga, ang
ginihaan nga tumbaga nga sa ij'^a, ang
iya mga yayongan kag ang tanan niya
nga mga gamit, ang batiya kag ang iya
tulungtungan,

40 Ang mga kumbung sang patyo, ang
iya mga haligi, ang iya mga sadsaran
kag ang kumbung nga sa gawang sang
patyo, ang iya mga lubid, ang iya mga
palpal, kag ang tanan nga mga gamit
nga sa pag-alagdan sang Puluy-an nga
sa Layanglayang sang pakigkitaan,

41 Ang mga panapton sa pagpanghi-
kot nga sa pag-alagdan sa balaan nga
Puluy-an, ang mga panapton nga balaan
nga kay Aaron nga saserdote, kag ang
mga panapton sang iya mga anak, nga
sa pagpanghikot sang pagkasaserdote.

42 Sono sa tanan nga ginsogo ni leho-
ba kay Moises, ginhimo sing subungsini
sang mga inanak ni Israel ang tanan
nga pag-alagdan.

43 Kag nakita ni Moises ang tanan
nga nabuhat, kag yari karon, nga nahu-
man nila sia sono sang ginsogo ni leho-
ba : ginhimo nila sia sing subung sini.

Kag ginpakamaayo sila ni Moises.

Qinapatindug ni Moises asg Puluy-an.

A r\ NIYAN si lehoba naghambal kay
•'V-' Moises, nga nagasiling ;

2 "Sa nahauna nga adlaw sang na-
hauna nga bulan pagapatindugon mo
ang Puluy-an sang Layanglayang sang
pakigkitaan.

3 Kag pagaibutang mo sa iya ang
kaban sang pagpamatuud, kag paga-
palipdan mo ang kaban sang kumbung.

4 Kag pagaipasulud mo ang latok,

kag pagapangatadataron mo ang mga
butang nga nahanungud sa iya ; pagaipa-
pasulud mo man ang sadngan, kag paga-
paipahamtang mo ang iya mga lampra-
han.

5 Kag pagaibutang mo ang halaran
nga bulawn nga sa insienso sa atubangan
sang kaban sang pagpamatuud, kag pa-
gabutangan mo sing kumbung sa salam-
putan sang Puluy-an.

6 Kag pagaibutang mo ang halaran
sang halad nga sinunog sa atubangan
sang salamputan sang Puluy-an sang
Layanglayang sang pakigkitaan.

7 Kag pagaibutang mo ang batiya sa

tunga sang Layanglayang sang pakig-
kitaan kag sang halaran, kag sa iya pa-
gabutangan mo sing tubig.

8 Kag pagaibutang mo ang patyo sa
palibot, kag pagaibitay mo ang kum-
bung sa gawang sang patyo.

9 Kag magakuha ka sing lana nga
ihalaplas, kag pagahaplason mo ang
Puluy-an kag ang tanan nga yara sa iya,
kag pagapakabalaanon mo sia upud ang
tanan niya nga mga galamiton ; kag
manginbalaan sia.

10 Pagahaplason mo man ang halaran
sang halad nga sinunog kag ang tanan
niya nga mga gamit ; kag pagapakaba-
laanon mo ang halaran ; kag manginisa
sia ka halaran nga balaan gid.

11 Subung man pagahaplason mo ang
batiya kag ang iya tulungtungan, kag
pagapakabalaanon mo sia.

12 Kag pagapapalapiton mo si Aaron
kag ang iya mga anak nga lalaki sa
salamputan sang Layanglayang sang
pakigkitaan, kag pagahunawan mo sila

sing tubig.

13 Kag pagapanaputan mo si Aaron
sang mga panapton nga mga balaan,
kag pagahaplason mo sia, kag pagapa-
kabalaanon mo sia, agud nga niagpang-
hikot sia sang pakasaserdote sa atuba-
ngan nakon.

14 Kag papalapiton mo ang iya mga
anak nga lalaki kag pagapanaputan mo
sila sing mga bayo nga malaba gid.

15 Kag pagahidhiran mo sila, subung
sang paghidhid mo sa ila amay, agud
nga magpalanghikot sila sang pagkasa-
serdote sa atubangan nakon ; kag ang
ila hidhid manginwalaykatapusan nga
pagkasaserdote nila sa ila mga kaliwa-
tan."

16 Kag ini ginihimo ni Moises : sono
sang tanan nga ginsogo sa iya ni lehoba,
ini amo ang iya ginhimo.

17 Busa, nahanabu, sang nahauna
nga adlaw sang bulan nga nahauna, sa
ikaduha ka tuig, nga ang Puluy-an
napatindug.

18 Kag si Moises nagpatindug sang
Puluy-an, kag pinahamtang niya ang
iya mga sadsaran, kag binutang niya
ang iya mga tapi, kag binutang ni}^
ang iya mga alughug, kag ginbangon
niya ang iya mga haligi.

19 Kag hinumlad niya ang Layangla-
yang sa ibabaw sang Puluy-an, kag binu-
tang niya ang tabon sang layanglayang
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sa ibabaw ni3'a, subung sang ginsogo
ni lehoba kay Moises.

20 Kag kiniiha niya, kag biniitang

niya ang pagpamatuud sa sulud sang
kaban ; kag binutang niya ang mga
yayongan sa kaban ; kag ginpahamtang
niya ang kalooyan sa ibabaw sang
kaban sa mataasan.

21 Kag ginsulud m3^a ang kaban sa
Puluy-an kag binitay niya sang kum-
bung, ka^g pinalipdan niya ang kaban
sang pagpamatuud, subung sang ginsogo
ni lehoba kay Moises.

22 Kag binutang niya ang latck sa
Layanglayang sang pakigkitaan, sa kilid

nga naaminhan sang Puluy-an sa gowa
sang kumbung.

23 Kag ginpangatakatak niya ang
mga tinapay sa ibabaw niya sa atuba-
ngan ni lehoba, subung sang ginsogo ni

lehoba kay Moises.

24 Kag ginpahamtang niya ang
sadngan sa Layanglayang sang pakigki-
taan sa atubangan sang latok sa kihd
nga nabagatnan sang Puluy-an.

25 Kag ginpahamtang niya ang mga
lamprahan sa atubangan ni lehoba,
sono sang ginsogo ni lehoba kay Moises.

26 Kag binutang man niya ang hala-
ran nga bulawan sa Layanglayang
sang pakigkitaan sa atubangan sang
kumbung.

27 Kag sa ibabaw niya nagsunug sia

sang insienso sa baho nga mahamut,
subung sang ginsogo ni lehoba kay
Moises.

28 Kag binutang man niya ang
kumbung sa salamputan sang Puluy-an.

29 Kag pinahamtang niya ang hala-

ran sang halad nga sinunog sa salampu-
tan sang Puluy-an sang Layanglayang
sang pakigkitaan, kag naghalad sia sa

ibabaw niya sang halad nga sinunog, kag

sang halad nga kalan-on, sono sang
ginsogo ni lehoba kay Moises.

30 Kag binutang niya ang batiya sa
tunga sang Layanglayang sang pakigki-
taan kag sang halaran, kag binutangan
niya sia sing tubig nga inugpanghinaw.

31 Kag si Moises, kag si Aaron, kag
ang iya mga anak nga lalaki nagapalang-
hinaw sa iya sang ila mga kamut kag
sang ila mga tiil.

32 Sang nagasululud sila sa Layang-
layang sang pakigkitaan, kag sang naga-
palapit sila sa halaran, nagapalanghinaw
sila, sono sang ginsogo ni lehoba kay
Moises.

33 Kag pinatindug niya ang patyo sa
palibot sang Puluy-an kag sang halaran,
kag binutang niya ang kumbung sa
gawang sang patyo. Kag sa sini nata-
pus ni Moises ang buluhaton.

Ang himaya ni lehoba oagpuno sang Puluy-an.

34 Niyan ang panganud nagtabon
sang Layanglayang sang pakigkitaan,
kag ang himaya ni lehoba nagpuno
sang Puluy-an.

35 Kag si Moises indi makasarang
magsulud sa*La3'"anglayang sang pagkig
kitaan, kay ang panganud nagtungtung
sa ibabaw niya, kag ang himaya ni

lehoba nagpuno sa iya.

36 Kag sangnagabayaw ang panganud
sa ibabaw sang Puluy-an, ang mga anak
ni Israel naghalalin sa tanan niia nga
mga panlakatan.

37 Apang kon ang panganud indi

magbayaw, wala sila magahalin, tubtub
sa adlaw nga sa iya magbayaw sia.

38 Kay ang pangaund ni lehoba yara
sa adlaw sa ibabaw sang Puluy-an, kag
ang kalayo yara sa iya sa kagab-ihon,
sa itululuk sang bug-os nga balay ni

Israel, sa tanan nila nga mga panlakatan.
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ANG IKATLO NGA TOLON-AN
NI MOISES

NGA GINAHINGALANAN

LEBITIKO.

Mga halad aga sinunog.

1KAG sang gintawag ni lehoba si

Moises, naghambal sia sa iya kutub
sa Layanglayang sang pakigkitaan, nga
nagasiling

:

"2 Ihambal sa mga inanak ni Israel

kag isiling sa ila : Kon ang isa sa inj'^o

malu3'^ag maghalad sing halad kay
lehoba, pagaihalad ninyo ang inyo
halad sa kahayupan nga dalagku kon sa

magamay.
3 Kon ang iya halad manginhalad

nga sinunog sang kabakahan, pagaiha-
lad niya ang isa ka lalaki nga walay
dagta: sa salamputan sang Layangla-
yang sang pakigkitaan pagaihalad niya
ini, agiid nga nianginkalahamut-an s'a

pahanayon sa iya sa atubaiigan ni le-

hoba.

4 Kag pagaibutang niya ang iya ka-
mut sa ibabaw sang olo sang halad nga
sinunog, kag magamanginkalahamut-an
sia pahanayon sa iya sa paghimo sing
katumbasan tungud sa iya.

5 Sa gilayon pagapugutan ang tinday
sang baka sa atubangan ni lehoba ; kag
ang mga anak ni Aaron, nga mga sa-

serdote, magahalad sang dugo, kag
pagaisablig nila ini sa palibot, sa iba-

baw sang halaran nga yara sa salampu-
tan sang Layanglayang sarg pakigki-
taan.

6 Kag pagaanitan ang halad nga
sinmiog, kag pagahiwaon. sia.

7 Niyan ang mga inanak ni Aaron,
nga saserdote, magabutang sing kalayo
sa ibabaw sang haiaran, kag pagaba-
layon nila ang gatong sa ibabaw sang
kalayo.

8 Kag ang mga anak ni Aaron, nga
mga saserdote, magabutang sa pasunud
sang mga hiniwa, an^ olo kag ang sapay,
sa ibabaw sang gatong nga gintutdan sa
ibabaw sang halaran.

9 Pagahugasan sang tubig ang mga

kasudlan kag ang mga paa, kag ang
saserdote magasunog sang tanan sa
ibabaw sang halaran : halad nga sinu-

nog ini, halad nga pinadabdab sa baho
nga kahalamut-an ni lehoba.

10 Kag kon ang iya halad manginha-
lad nga sinunog sang kahayupan nga
magamay, sang mga obeha kon sang
mga kanding, pagaihalad niya ang isa

ka lalaki nga walay dagta.
11 Pagapugutan sia sa kilid nga na-

aminhan sang halaran, sa atubangan ni

lehoba ; kag ang mga anak ni Aaron,
nga mga saserdote, magasablig sang
iya dugo sa ibabaw sang halaran sa
palibot.

12 Pagahiwaon sia pati sang iya olo
kag sang iya sapay, kag ang saserdote
magabutang sa ila sa pasunud sa ibabaw
sang gatong nga gintutdan sa ibabaw
sang halaran.

13 Pagahugasan sang tubig ang mga
kasudlan kag ang miga paa, kag ang
saserdote magahalad sang tanan kag
pagasunogon niya ini sa ibabaw sang
halaran : halad nga sinunog ini, halad
nga pinadabdab sa baho nga kalaha-
mut-an ni lehoba.

14 Apang kon ang iya halad mangin-
halad nga sinunog sang mga pispis kay
lehoba, pagaihalad niya ang iya halad
nga mga tukmo kag mga salampati.

15 Kag ang saserdote m.agahalad sa
iya sa haiaran ; kag pagautdon niya sang
koko ang olo, sa pagsunog sa iya sa iba-

baw saiig haiaran, kag pagapugaon ang
iya dugo batok sa dingding sang halaran.

16 Kag pagakuhaon niya ang balon-
balonan pati ang iya higko, kag pagai-
haboy niya ini sa kilid nga nasidlangan
sang halaran, sa duug sang m.ga abo.

17 Kag pagapihakon ang pispis sa
tunga sang mga pakpak, apang indi sia

pagbulagon. Kag ang saserdote maga-
sunog sa iya sa ibabaw sang halaran, sa
ibabaw sang gatong nga gintutdan

:
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halad nga sinunog ini, halad nga pina-

dabdab sa baho nga kahalamut-an ni

lehoba.

Aifa halad nga kalaa-on kag nga mga panganay.

2KAG koii ang isa ka tawo malu3^ag

maghalad kay lehoba sing halad

nga kalan-on, ang iya halad manginsa
harina nga malom-ok. Kag pagabo-bo-
an niya sing lana sa ibabaw niya, kag
pagabutangan niya sa ibabaw niya sing

insienso.

2 Kag pagadalhon niya sia sa mga
saserdote, nga mga anak ni Aaron ; kag
sia magabaton sa iya sa kamut nga puno
sang harina nga malum-ok kag sang
lana pati ang tanan niya nga insienso.

Kag pagasunogon ini sang saserdote

nga handumanan sa ibabaw sang hala-

ran, halad nga pinadabdab ini, sa baho
nga kahalamut-an ni lehoba.

3 Kag ang mabilin sang halad nga
kalan-on manginiya ni Aaron kag sang
iya mga anak ; butang sia nga balaan
gid sang mga halad nga pinadabdab kay
lehoba.

4 Kag kon maluyag ka maghalad
sang halad nga kalan-on nga linuto sa

bibingkahan, magamangintorta sia nga
walay tapay sa harina nga malum-ok,
nga nasainoan sing lana, kag mga mani-
pis nga tinapay nga nahaplas sang lana.

5 Kag kon ang imo halad manginka-
lan-on nga linuto sa kalaha, manginha-
rinasia nga malum-ok nga walay tapay,

nga nasamoan sing lana
;

6 Pagatipiktipikon mo sia, kag paga-
bo-boan mo sing lana sa ibabaw nij'^a :

halad nga kalan-on ini.

7 Kag kon ang imo halad manginha-
lad nga kalan-on nga naluto sa tatso,

pagahimoon ini sa harina nga malum-ok
nga may lana.

8 Kag pagadalhon mo kay lehoba ang
halad nga kalan-on nga pagahimoon sa

sinang mga butang ; nga pagaiatubang
mo sia sa saserdote, kag sia magapapa-
lapit sa iya sa halaran.

9 Kag magakuha ang saserdote sa ha-
lad nga kalan-on sang iya bahin nga sa
halandurnanan, kagpagasunugon niya ini

sa ibabaw sang halaran : halad ini nga
pinadabdab sa baho nga kalahamutan ni

lehoba.
10 Kag ang nabilin sang halad nga

kalan-on manginiya ni Aaron kag sang

iya mga anak : butang sia nga balaan
gid sang mga halad nga pinadabdab kay
lehoba.

11 Bisan ano nga halad nga kalan-on
nga pagaihalad ninyo kay lehoba, indi

sia pagaamanon nga may tapay ; kag
indi ninyo pagipasunog ang bisan ano
nga butang nga may tapay, bisan may
dugus, nga halad nga sinunog kay leho-
ba.

12 Sa halad sang mga nahaunang mga
bunga, pagaihalad ninyo sila kay leho-
ba ; apang indi sila pagibutang sa iba-

baw sang halaran subuiig nga baho nga
kalahamut-an,

13 Kag pagaasinan mo ang tanan nga
halad sang imo mga halad nga kalan-on

;

kag diii nga mas-a pagatugutan mo
nga magkiilang sa imo mga halad nga
kalan-on ang asin sang katipan sang
imo Dios. Sa tanan mo nga halad ma-
gahaiad ka sing asin.

14 Kon maghalad ka kay lehoba sang
halad nga kalan-on sang raga nahaunang
bunga, magahalad ka sing mga uhay nga
natigi sa kalayo sang mga iiyas nga
binayo, mga uhay nga bag-o sa halad nga
kalan-on sang mga nahaunang bunga.

15 Kag pagabo-boan mo sa ibabaw
nila sing lana, kag pagabutangan mo sa

ibabaw nila sing insienso : halad nga
kalan-on ini.

16 Kag pagasunogon sang saserdote,

nga handumanan sa iya, ang isa ka ba-

hin sang mga uyas nga binayo kag sang
lana pati ang tanan nga insienso ; halad
ini nga pinadabdab kay lehoba.

Mga halad sa paghidaet.

KAG kon ang iya halad manginha-
lad sa paghidaet, kag kon maghalad

sia sang kabakahan, bisan sia lalaki, bi-

san sia babaye, pagaihalad sia vAys. nga
walay dagta, sa atubangan ni lehoba.

2 Kag pagaibutang niya ang kamut
sa ibabaw sang olo sang iya halad, nga
pagapugutan sia sa salamputan sang
Layanglayang sang pakigkitaan, kag
ang mga anak ni Aaron, nga mga saser-

dote, magasalablig sangdugo sa ibabaw
sang halaran sa palibot.

3 Kag pagaihalad ang halad sa pag-
hidaet nga halad nga pinadabdab kay
lehoba : ang sapay nga nagaputus sang
mga kasudlan kag ang tanan nga sapay
nga yara sa raga kasudlan,
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4 Kag ang duha ka tagimuslion, ang
sapay nga yara sa ibabaw nila, nga yara
sa mga taludtud, kag ang labutlabut sa

atay, nga pagakuhaon ini sa mga
tagimuslion, ^

5 Kag pagasunugon ini sang mga anak
ni Aaron sa halaran, sa ibabaw sang
halad nga sinunog, nga sa ibabaw sang
gatong nga gintutdan sang kalayo : ha-

lad ini nga pinadabdab sa baho nga
kalialamut-an ni lehoba.

6 Kon ang halad sa halad sa paghi-

daet kay lehoba manginhayuj) nga
magamay, bisan sia lalaki, bisan s:a

babae, pagaihalad ini nga walay dagta.

7 Kon maghalad sia sing isa ka kor-

dero nga sa halad niya, pagaihalad sia

niya sa atubangan ni lehoba,
8 Kag pagaibutang niya ang kamut sa

ibabaw sang olo sang halad, nga paga-
piigLitan sia sa atubangan sang Layang-
layang sang p^kigkitaan; kag pagai-
sablig sang mga anak ni Aaron ang
dugo sa ibabaw sang halaran sa pa]ib3t.

9 Kag pagaihalad sa halaran, nga
halad nga pinadabdab kay lehoba, ang
sapay sang halad sa paghidaet pati ang
bug-OS nga ikog nga sapayon, nga
pagagabuton sia sa tuluktukon, kag ang
sapay nga nagaputus sang mga ka-
sudlan, kag ang tanan nga sapay nga
yara sa mga kasudlan,

10 Kag ang duha ka tagimi:slion, ang
sapay nga yara sa ibabaw nila, nga
yara sa taludtud, kag ang labutlabut sa

atay, nga pagakuhaon ini sa mga tagi-

muslion
;

11 Kag pagasunugon ini sila sang sa-

serdote sa ibabav/ sang halaran : kalan-

on nga halad ini nga pinadabdab kay
lehoba.

12 Kag kon ang iya halad manginsa
mga kanding, pagaihalad niya sia sa

atubangan ni lehoba.

13 Kag pagaibutang niya ang iya
kamut sa ibabaw sang olo niya, kag
pagapugutan sia sa atubangan sang
Layanglayang sang pakigkitaan ; kag
pagaisablig sang mga anak ni Aaron
ang dugo sa ibabaw sang halaran sa

palibot.

14 Sa olehe pagaihalad niyosa iya ang
iya halad subung nga halad nga pina-

dabdab kay lehoba ; ang sapay nga
nagaputus sang mga kasudian, kag ang
tanan nga sapay nga yara sa mga kasud-
lan,

T5 Kag ang duha ka tagimuslion, ang
sapay nga yara sa ibabaw nila nga yara
sa taludtud, kag ang labutlabut sa atay,

nga pagakuhaon ini sa mga tagimuslion,
16 Kag pagasunugon ini sila sang sa-

serdote sa ibabaw sang halaran: kalan-
on nga halad ini nga pinadabdab, sa
baho nga kalahamnt-an. Ang tanan nga
sapay iya ni lehoba.

17 Manginpalatukuran sa gihapon ini

sa inyo nga kaliwatan, sa tanan ninyo
nga mga puluy-an, nga indi kamo mag-
kalaon sang sapay, bisan sang dugo."

Mia haJad tongtid sang tn|a sala nga

wala inakafaibalo.

4 KAG naghambal si lehoba kay Moi-
ses, nga nagasiling

:

2 '' Ihambal sa mga inanak ni Israel

kag isiling sa ila : Kon ang isa ka tawo
makasala, nga v/ala sia makahibalo, ba-
tok sa bisan ano sang mga sogo ni lehoba
nahanungud sa mga butang nga indi

dapat paghimoon, nga maghim.o sang
bisan ano sadtong mga butang

;

3 Kon sia ang saserdote nga hinaplas

nga makasala, sa bagay nga magdala sia

sing sala sa ibabaw sang banwa, maga-
halad sia kay lehoba, tungud sang sala

nga nabuhat niya. sing isa ka tinday sang
baka, nga walay dagta, subung nga ha-

lad tungud sang sail.

4 Kag magadala sia sang tinday sang
baka sa salamputan sang Layanglayang
sang pakigkitaan, sa atubangan ni leho-

ba, kag pagaibutang niya ang iya kamut
sa ibabaw sang olo sang tinday sang
baka ; kag pagapugutan ang tinday sang
baka sa atubangan ni lehoba.

5 Kag ang saserdote nga hinaplas
magakuha sa dugo sang tinday sang
baka, kag pagadalhon niya sia sa sulud

sang Layanglayang sang pakigkitaan.

6 Kag sa mabasa sang saserdote ang
iya tudio sa dugo, magasablig sia sad-

tong dugo sing makapito sa atubangan
ni lehoba, sa atubangan sang kumbung
sang balaan nga Puluy-an.

7 Ang saserdote magabutang man sa

sadtong dugo sa atubangan ni lehoba,

sa ibabaw sang mga simgay sang hala-

ran sang insienso nga mahamut, nga
didto sa sulud sang Layanglayang sang
pakigkitaan ; kag ang tanan nga dugo
sang tinday sang ' baka pagaiula niya sa

tiilan sang halaran sang halad nga sin-

129



4.8. LEBITIKO. 4.27.

unog, nga yara sa salamputan sang La-
yanglayang sang pakigkitaan.

8 Kag pagakuhaon niya sa tinday
sang baka nga halad tungud sang saki

ang tanan niya nga sapay, ang sapay
nga nagaputus sang raga kasudlan, kag
ang tanan nga sapay sa mga kasudlan,

9 Kag ang duha ka tagimuslion, ang
sapay nga yara sa ibabaw nila nga yara
sa mga taludtud, kag ang labutlabut sa

atay, nga pagakuhaon ini sa mga tagi-

muslion,
10 Subung sang ginakuha ini sila sa

tinday sang baka sang halad sa paghi-
daet : kag pagasunogon ini sila sang
saserdote sa ibabaw sang halaran sang
halad nga sinunog.

11 Apang ang panit sang tinday sang
baka kag ang tanan niya nga unud pati

ang iya olo kag ang iya mga paa, pati ang
iya mga kasudlan kag ang iya ipot,

12 Kon sayoron, ang bug-os nga tinday
sang baka, pagapagowaon sia sa dulugan,
sa isa ka duug nga matinlo, sa diin gina-

ula ang mga abo, kag didto pagasunogon
sia sa ibabaw sang gatong sa kalayo

:

sa diin ginaula ang mga abo, pagasu-
nogon sia,

13 Kag kon ang bug-os nga katiiingban

sa Israel makasala, nga wala makahibalo,
kag ang butang paghinabunan sa mata
sang katiiingban, kon magbuhat baiok

sang bisan ano sang mga sogo ni lehoba
sa isa ka butang nga indi dapat paghi-
moon, kag sa sini makasala sila

;

14 Kon makakilala sang sala, nga gin-

buhat nila, magahalad ang katiiing-

ban sing isa ka tinday sang baka, subung
nga halad tungud sang sala, kag paga-
dalhon nila sia sa atubangan sang
Layanglayang sang pakigkitaan.

15 Kag ang mga tigulang sang kati-

iingban magabutang sang ila mga kamat
sa ibabaw sang olo sang tinday sang ba-

ka, sa atubangan ni lehoba ; kag paga-
pugutan ang tinday sang baka sa atuba-

ngan ni lehoba.

16 Niyan ang saserdote nga hinaplas
magadala sang dugo sang tinday sang
baka sa sulud sang Layanglayang sang
pakigkitaan;

17 Kag sa mabasa sang saserdote

ang iya tudlo sa sadtong dugo, pagai-

sablig niya ini sing makapito sa atu-

bangan ni lehoba, sa atubangan sang
kumbung.

18 Pagaibutang man niya ang dugo sa

ibabaw sang mga sungay sang halaran
nga yara sa atubangan ni lehoba, nga
yara sa sulud sang Layanglayang sang
pakigkitaan, kag ang tanan nga nahilin

nga dugo, pagaiula niya sa tiilan sang ha-
laran sang halad nga sinunog, nga yara
sa salamputan sang Layanglayang sang
pakigkitaan.

19 Niyan pagakuhaon sa iya ang tanan
nga sapay, kag pagasunogon niya ini sa
ibabaw sang halaran.

20 Pagahimoon sa sini nga tinday sang
baka, subungsang ginhimo sa tinday sang
baka nga halad tungud sang sala ; subung
sini ang pagahimoon sa iya. Sa sini nga
bagay ang saserdote magahimo sang
katumbasan tungud sa ila, kag ang ila

said pagapatawaron sa ila.

21 Kag pagadalhon sa gowa sang du-
lugan ang tinday sang baka, kag paga-
sunogon sia subung nga ginsunog ang
nahauna nga tinday sang baka : halad ini

tungud sang sala sang bug-os nga ka-
tiiingban,

22 Kon ang isa ka dunganon makasala,
nga wala sia makahibalo, nga nagbuhat
sia batok sang bisan ano sang mga sogo
ni lehoba nga iya Dios sa mga butang
nga indi dapat paghimoon, kag nahimo
sia nga makasasala

;

23 Kon pagpakilalahon sia sang sala,

nga ginbuhat niya, magadala sia subung
nga halad niya sing isa ka kanding nga
lalaki nga walay dagta.

24 Kag pagaibutang niya ang iya

kamut sa ibabaw sang olo sang lalaki

nga kanding, nga pagapugutan sia sa

duug sa diin ginapugutan ang halad nga
sinunog sa atubangan ni lehoba : halad
ini tungud sang sala.

25 Niyan ang saserdote magakuha sa

iya tudlo sang dugo sang halad tungud
sang saia, kag pagaibutang niya ini sa

ibabaw sang mga sungay sang halaran

sang halad nga sinunog ; kag ang nahilin

nga dugo pagaiula niya sa tiilan sang ha-

laran sang halad nga sinunog.

26 Apang ang tanan nga sapay pagai-

pasunog niya sa halaran, subung sang sa-

pay sang halad sa paghidaet. Kag ang
saserdote magahimo sang katumbasan
tungud sa iya bangud sang iya sala, kag
pagapatawaron sia.

27 Kon isa ka tawo sang kadutaan
makasala, nga wala sia makahibalo, nga
nagbuhat sia batok sang bisan ano sang
mga sogo ni lehoba sa mga butang nga

I
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indi dapat paghimoon kag nahimo sia

nga makasasala;

28 Kon pagpakilalahon sia sang sala,

nga ginbuhat nij-a, magadala sia nga iya

halad sing isa ka bakia nga kanding,

bakia nga walay dagta, bangud sang
sala nga ginbuhat niya

;

29 Kag pagaibutang niya ang iya

kamut sa ibabaw sang olo sang halad

tungiid sang sala ; kag pagapngutan
ang halad tungud sang sala sa diiug sa

diin ginapugutan arig halad nga sinu-

nog.

30 Niyan ang saserdote sa iya tudlo

magakuha sang dugo nij^a, kag pagaibu-
tang sia niya sa ibabaw sang mga sungay
sang halaran sang halad nga sinunog.

fCag ang tanan nga dugo nga nabilin

pagaiula sia niya sa tiilan sang hala-

ran.

31 Kag pagakuhaan sia niya sang
tanan nga sapay, subung sang pagkuha
sang sa halad sa paghidaet, kag pagai-
pasunog niya ini sa haiaran, subung nga
baho nga kalahamut-an ni lehoba. Kag
ang saserdote magahimo sang katuni-

basan tungud sini nga tawo, kag paga-
patawaron sia.

32 Kag kon magdala sia sing kordero
subung nga halad tungud sang sala,

magadala sia sing bakia nga wala^'^

dagta.

33 Kag pagibutang niya ang iya
kamut sa ibabaw sang olo sang halad
tungud sang sala, kag pagapugutan, sia

subung nga halad tungud sang sala, sa
duug sa diin ginapugutan ang halad nga
sinunog.

34 Niyan ang saserdote magakuha sa
iya tudlo sang dugo sang halad tungud
sang sala, kag pagaibutang ni3^a ini sa
ibabaw sang mga sungay sang halaran
sang halad nga sinunog, kag ang tanan
nga dugo nga 7iahiUn pagaiula sia niya
sa tiilan sang halaran.

35 Kag pagakuhaan sia niya sang
tanan nga sapay, subung sang pagkuha
sang sapay sang halad nga kordero sa
pagh;da.et : kag ang saserdote magapa-
sunug sini sa halaran, sa luyo sang iban
nga mga halad nga pinadabdab kay le-
hoba. Ang saserdote magahimo sang
katumbasan tungud sang tawo, bangud
sang sala nga ginbuhat niya, kag paga-
patawaron sia.

Ang mga halad tungud sang mga kahigkoan, tungud

sang nabuhat nga sala sa mga butang nga

balaan, kag tungud sang maiain nga

nahimo sa isigkalawo.

KON ang isa tawo makasala, nga
nagapaniati sang tingug sang pa-

aman sang huluhnanan, kag sia ma-
nginsaksi nga nakakita kag nakahibalo,
kon indi niya pagipahayag ini, sia

magadala sang iya sala.

2 Kon ang isa ka tawo nakakamiut
sang bisan ano nga butang nga mahigko,
bisan sia lawas nga patay sang sapat
nga mahigko, bisan sia lawas nga
patay sang hayup nga mahigko, bisan
sia lawas nga patay sang nagasagnoy
nga mahigko, bisan pa wala sia

makahibalo, manginmahigko sia kag
makasasala.

3 Kon magkamlut sia sang higko
sang tawo, sono sang tanan nga maka-
higko sa tawo, bisan pa wala sia maka-
hibalo, kon makahibalo sia sini, nahimo
nga makasasala sia.

4 Kon ang isa ka tawo, nga naga-
hanibal sa matabinason gid sa i3'a mga
bibig, magsumpa sa paghimo sing maia-
in kon sing maayo, sa bisan ano nga
butang nga sarang makasumpa ang
tawo sa maabtik gid, bisan pa wala sia

makahibalo, sang sia makahibalo sini,

nakasaJa sia sa isa sining mga butang.

5 Busa, kon ang bisan sino nga naka-
sala sa isa sadtong mga butang, maga-
tuad batok sa iya kaugalingon sadtong
ginpakasal-an niya,

6 Kag magadala sia kay lehoba, su-

bung nga halad niya tangud sangkasal-
anan, tungud sang sala nga nabuhat niya,

sing isa ka bakia sang magamay nga
kahayupan, bisan sia dumalaga nga
obeha, bisan dumalaga nga kanding,
nga halad tungud sang sala, kag ang
saserdote magahimo sing katumbasan
tungud sa iya bangud sang iya sala.

7 Kag kon indi sia makalambut nga
sa isa ka obeha, niyan magadala sia kay
lehoba, subung nga iya halad sa kasal-

anan, tungud sang iya sala, sing duha
ka tokmo kon duha ka saiampati, ang
isa nga sa halad tungud sang sala kag
ang isa nga sa halad nga sinunog.

8 Kag pagadalhon niya sila sa sa-

serdote, nga pagaihalad niya sing una
ang nga sa halad tungud sang sala, kag
pagautdon niya sang koko ang olo sa
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malapit sa liog, apang indi niya pagu-
tason.

9 Kag pagaisablig niya ang dugo sang
halad tungud sang sala balok sa ding-
ding sang halaran, kag ang nabilin sang
dugo pagapugaon niya sa tiilan sang
halaran : halad ini tungud sang sala,

10 Kag pagaihalad n!5'a ang ikaduha
ka pispis sa halad nga sinunog sono sa

tulumanon ; kag ang saserdote magahi-
mo sang katumbasan tungud sa iya,

bangnd sang sala nga ginbuhat niya^ kag
pagapatawaron sia.

11 Kon indi sia makalambut sa pagda-
la sing duha ka tokmo kon duha ka salm-
pati, niyan magadala sia, subung nga
halad tungud sang sala, sang iya halad
tungud sang sala nga nabahac niya : sing
isa ka ikapulo ka bahin sang isa ka epa
sang harina nga nialum-ok ; indi niya sia

pagbutangan sing lana, bisan insienso,

kay halad ini tungud sang sala.

12 Busa, pagadalhon niya sia sa sa-

serdote, kag ang saserdoce magahakup
sa iya sing isa ka hakup nga puno sa
halandumanan, kag pagaipasunog niya
ini sa halaran, pati sang mga halad nga
pinadabdab kay lehoba : halad ini tu-

ngud sang sala.

13 Kag ang saserdote magahimo sang
katumbasan tungud sini nga tawo, tu-

ngud sang sala nga ginbuhat niya, sa
bisan ano sadtong mga butang; kag
pagapatawaron sia. Kag ang nohiliu

manginiya sang saserdote, subung sang
halad nga kalan-on."

14 Kag naghambal si lehoba kay
Moises, nga nagasiling:

15 *' Kon ang isa ka tawo makabuhat
sing paglapas kag makasala, nga wala sia

makahibalo, sa mga butang nga balaan
ni lehoba, magadala sia kay lehoba
subung nga iya halad sa kasal-anan, sing
isa ka karnero nga walay dagta sang
magamay nga kahayupan, sono sang
imo pagpabili sa mga siklo nga pilak,

siling sang siklo sang balaan nga puluy-
an, sa halad tungud sang sala.

16 Pagaulian niya ang bili sang bu-
tang nga balaan, nga ginpakasal-an niya,

kag pagadugangan niya sia sing ikalima
ka bahin ; kag pagaihatag niya ini sa
saserdote, kag arg saserdote magahimo
sang katumbasan tungud sini nga tawo
tungud sang karnero sang halad sa kasal-
anan, kag pagapatawaron sia.

17 Kag kon ang isa ka tawo makasala,

nga nagabuhat batok sa bisan ano nga
mga sogo ni lehoba, nga indi dapat pag-
himoon, bisan pa wala sia makahibalo
makasala sia kag pagadalhon niya ang
iya sala.

18 Magadala sia sa saserdote, subung
nga halad sa kasal-anan, sing isa ka kar-
nero nga w^alay dagta sa magamay nga
kahayupan, sono sang imo pagpabili,
kag ang saserdote magahimo sang ka-
tumbasan tungud sini nga tav/o, bangud
sang sala nga nabuhat niya, sa wala sia

makahibalo, kag pagapatawaron sia.

19 Halad ini sa kasal-anan. Sa pag-
kamatuud gid, makasasala sia saatuba-
ngan ni lehoba."

KAG si lehoba naghambal kay Moi-
ses, nga nagasiling

:

2 " Kon ang isa ka tav/o magpaka-
sala, kag maghimo sing paglapas batok
kay lehoba kag magbutig sa iya isigka-

tawo nahanungud sa pinatago, kon sa
panaad, kon sa pagkawat, kon sa pag-
pigus sa iya isigkatawo

;

3 Kon nakakita sia sang nadula kag
magbutig nahanungud sa iya, kag mag-
sumpa sing bntig, sa bisan ano sadtong
mga butang nga ang mga tawo makasa-
la sa paghimo sa ila

;

4 Kon sa sini makasala siakagnangin-
makasasala sia, pagaiuli niya ang ki-

nawat niya, kon ang pinigusan niya, kon
ang pinatago nga ginsalig sa iya, kon
ang butang nga nadula nga nakita
niya,

5 Kon yadtong tanan nga ginsumpaan
niya sa butig ; sia magauli sing himpit
nga tumbas nga bili, sia magadugang sa

sini sing isa ka ikalima nga bahin, kag
magahatag sia sini sa tagiya, sa adlaw
nga sia maghimo sang iya halad sa

kasal-anan.

6 Kag magadala sia kay lehoba sang
iya halad sa kasal-anan : sing isa ka kar-
nero nga walay dagta sang magamay
nga kahayupan, sono sang imo pagpabi-
li ; kag pagaihatag ini sa saserdote su-

bung nga halad sa kasal-anan

;

7 Kag ang saserdote magahimo sang
katumbasan tungud sini nga tawo sa
atubangan ni lehoba, kag pagapatawa-
ron sia sang iya sala sa nahanungud sa

bisan ano sadtong mga saynip, nga
nahimo niya, nga nagapapakasala sa

iya."
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Lainialn nga inga sclcndan nahantin|ud sa tnga haiad

nga sinusog, mga haiad nga ka'an^co, tnga

halad nga inugpahanunguj.

8 Kag si lehoba naghambal kay Moi-
ses, nga nagasiling

:

9 " Sogoa si Aaron kag ang iya mga
anak, nga nagasiling: Ini arao ang ka-

sogoan sang halad nga sinunog : Ang
halad nga sinunog didto sia sa ibabaw
sang gatong, sa ibabaw sang halaran, sa

bug-OS nga gab-i tubtub sa aga, kag ang
kalayo sang halaran niagapadayon sa

pagdabdab sa iya sini.

10 Kag ang sasetdote niagasuklub
sang iya panapton nga lino nga mani-
pis, pagaisuklub man nij-a sa ibabaw
sang iya unud ang iya mga sarowal nga
lino nga manipis. Sia magakuha sang
mga abo sang halad nga sinunog, nga
ginsunog sang kalayo sa ibabaw sang
halaran, kag pagaibutang niya sila sa

isa Iva luyo sang halaran.
11 Kag pagaubahon niya ang iya mga

panapton, kag magasuklub sia sang iban
nga mga panapton, kag pagadalhon niya
ang mga abo sa gowa sang dulugan sa

isa ka duug nga matinlo.
12 Apang ang kalayo sa ibabaw sang

halaran magadabdab sa iya sini ; indi

sia pagpalongon. - Aag saserdote maga-
padabdab sing galong sa ibabaw niya sa
tanan nga aga ; kag pagaibutang niya, sa
pasunud, sa ibabaw niya ang halad nga
sinunog, kag pagaipasimog niya sa iba-

baw niya ang sapay sang mga halad sa
paghidaet.

13 Ang kalayo magadabdab sa giha-
pon sa ibabaw sang halaran ; indi sia

pagapalongon.
14 Yari karon ang kasogoan sang

halad nga kalan-on: Pagaihalad ini

sang mga anak ni Aaron sa atuba-
ngan ni lehoba, sa atubang sang hala-
ran.

15 Magakuha sia sa iya sing isa kaha-
kup sang harina nga malom-ok sang halad
nga kalan-on kag sang iya lana pati sang
tanan niya nga insienso nga didto sa
ibabaw sang halad nga kalan-on, kag
pagaipasunog niya ini sa ibabaw sang
halaran sa baho nga kalahamut-an, sa
handumanan kay lehoba.

16 Kag ang nabilin sa iya, pagakaonon
ini ni Aaron kag sang iya mga anak

;

sa walay tapay pagakaonon sia sa duug
nga balaan : sa suliid sang patyo sang

Layanglayang sang pakigkitaan paga-
kaonon nila ini.

17 Indi paglutoon ini nga may tapay :

ini bahin nila, nga ginhatag ko sa ila sa
akon mga halad nga pinadabdab. Bu-
tang ini nga balaan gid, subung sang
halad tungud sang sala, kag subung sang
halad sa kasal-anan.

18 Ang tanan nga lalaki sang mga
anak ni Aaron magakalaon sa iya.

Palatukuran ini nga dayon nga sa inyo
mga kaiiwatan, nahanungud sang mga
halad nga pinadabdab kay lehoba:
ang tanantanan nga magkamlut sa ila

manginbaiaan."
19 Kag si lehoba naghambal kay

Moises, nga nagasiling

:

20 "Yari karon ang halad ni Aaron
kag sang iya mga anak, nga pagaihalad
nila kay^ lehoba kutub sa adlaw nga
ginhaplas sia : ang ikapulo ka bahin
sang isa ka epa nga harina nga malum-
ok subung nga halad nga kalan-on sa
gihapon, ang katunga sa aga kag ang
isa ka katunga sa hapon.

21 Sa kalaha pagaamanon sia nga
may lana

;
pagadalhon mo sia diri nga

napasugbo sing maayo kag linuto,

subung sang halad nga kalan-on nga
tinipiktipik

;
pagaihalad mo sia sa baho

nga kalahamut-an ni lehoba.
22 Yadtong sa mga anak 7ii Aaron

nga pagahaplason nga saserdote sa
salili niya, Tnagaaman sining halad nga
kalan-on. Ini among palatukuran. nga
dayon kay lehoba : pagauposon gid sia.

23 Ang tanan nga halad nga kalan-
on nga iya sang saserdote, pagaupuson
gid sia : indi pagkaonon."
24 Kag si lehoba naghambal kay

Moises, nga nagasiling

:

25 " Ihambal kay Aaron kag sa iya
mga anak, kag isiling sa ila : Yari karon
ang kasogoan sang halad tungud sang
sala : sa duug sa diin ginapugutan ang
halad nga sinunog, pagapugutan ang
halad tungud sang sala, sa atubangan ni

lehoba : butang ini nga balaan gid.

26 Ang saserdote nga maghalad
tungud sang sala, magakaon sa iya ; sa

duug nga balaan magakaon sia sa iya, sa

sulud sang patyo sang Layanglayang
sang pakigkitaan.

27 Ang tanan nga magkamlut sang
iya unud, pagapakabalaanon sia ; kag
kon magsumpit ang iya dugo sa ibabaw
sang isa ka panapton, pagahugasan mo
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yadtong sinumpitan, sa duug nga balaaii.

28 Kag ang kolon nga malutoan sa

iya, pagaboongon ; kon maliito sia sa

suludlan nga saway, pagahinisan ini sia

kag hugasan sang tubig.

29 Ang tanan nga lalaki sa timga
satig mga saserdote sarang niakakaon
sa iya : butang ini nga baiaan gid.

30 Apang wala sing bisan ano nga
halad tungud sang sala, nga ang iya

dugo madaia sa sulud sang Layang-
layang sang pakigkitaan sa paghimo
sang katumbasan sa baiaan nga Puluy-
an, nga pagakaonon sia, kondi sa kalayo
pagasunogon sia.

7YARI karon ang kasogoan sang
halad sa kasal-anan : butang ini

nga baiaan gid.

2 Sa duug sa diin ginapugutan ang
halad nga sinunog, pagapugutan nila

ang halad sa kasal-anan, kag ang iya

dugo pagaisablig sa ibabaw sang hala-

ran sa palibot.

3 Kag sa iya pagaihalad ang tanan
nga sapay : ang ikog nga sapayon, ang
sapay nga nagaputus sang mga kasud-
lan,

4 Kag ang duha ka tagimuslion, kag
ang sapay nga yara sa ibabaw nila, nga
yara sa mga taludtud, kag ang labut-

iabut sa atay, nga pagakuhaon ini sa

duha ka tagimuslion.

5 Pagaipasunog ini sila sang saserdote
sa ibabaw sang halaran, subung nga
halad nga pinadabdab kay lehoba

:

halad ini sa kasal-anan.

6 Ang tanan nga lalaki sa tunga sang
mga saserdote sarang makakaon sa

iya ; sa duug nga baiaan pagakaonon
sia : butang ini nga baiaan gid.

7 Ang halad sa kasal-anan mangin-
subung sang halad tungud sang sala:

ang kasogoan nila isa gid lamang : ma-
nginiya ini sang saserdote, nga naghimo
sang katumbasan bangud sa iya.

8 Ang saserdote nga naghalad sang
halad nga sinunog sang isa ka tawo,
ang panit sang halad nga sinunog
manginiya sang saserdote nga naghalad.

9 Ang tanan man nga halad nga kal an-

on, nga maluto sa bibingkahan, kag ang
tanan nga maaman sa kalaha, kon sa

tatso, manginiya sang saserdote nga
naghalad sa iya.

10 Kag ang tanan nga halad nga ka-

lan-on nga nasamoan sang lana kag

mamala, manginiya sang tanan nga mga
anak ni Aaron, sa isa amo man sa isa.

11 Kay yari karon ang kasogoan
sang halad sa paghidaet, nga pagaihalad
ka})' lehoba

:

12 Kon ang isa ka two maghalad sing
halad sa pagpasalamat, magahalad sia

upud sang haiad sa pagpasalamat, sing
mga torta nga walay tapay, nga nasa-
moan sang lana, mga manipis nga tina-

pa}'' nga walay tapay nga nahibo sang
lana, kag harina nga maium-ok nga
pinasugbo, nga rnga torta nga linamas
sa lana.

13 Pagaihalad niya ang iya halad nga
may mga torta nga tinapay nga may ta-

pay, tir.gub sang iya halad sa pagpasa-
lamat kag sa paghidaet,

14 Kag magahalad sia sa iya sing
isa sang tagsa ka halad, nga halad
nga binayaw kay lehoba ; manginiya ini

sang saserdote, nga magsablig sang dugo
sang mga halad sa paghidaet.

15 Kag ang unud sang iya halad sa
pagpasalamat kag sa paghidaet paga-
kaonon sia sa adiaw sang pagbalad sa
iya : wala gid sing mabilin sa iya tubtub
sa aga.

16 Apang kon ang halad sang isa

among isa ka halad sa panaad kon kina-

bubut-on, and unud pagakaonon sa

adlaw nga sia maghalad sang iya halad,

kag sa adlaw man nga madason paga-
kaonon ang nabilin sa iya.

17 Kag kon may mabilin sang unud
sang iya halad tubtub sa adlaw nga
ikatlo, pagasunugon ini sa kalayo.

18 Kag kon magkaon ang isa sang
unud sang iya halad sa paghidaet sa

adlaw nga ikatlo, ang halad indi paga-
batunon ; indi pagaipahanungud sa sad-

tong naghalad sa \y3., kojidi manginma-
higko sia. Ang tawo nga nagkaon sa

iya, magadala sang iya kalautan.

19 Kag ang unud nga magsagaid sa

bisan ano nga butang nga mahigko, indi

pagakaonon
;

pagasunugon ini sa ka-

layo. Apang nahanungud sang unud nga
ivald mada0ai, bisan sin-o nga tav/o nga
matinlo sarang makakaon sa iya.

20 Kag kon ang isa ka tawo magkaon
sang unud sang halad sa paghidaet, nga
nahanungud kay lehoba, nga may ka-

higkoan sia sa ibabaw niya, ang amo
nga tawo pagautdon sa tunga sang iya

banwa.
21 Kag kon ang isa ka tawo magkam-
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lut sang bisan ano nga butang nga ma-
bjgko. subung sang higko sang tawo,
kon sapat nga maliigko, kon higko sang
bisan anano nga butang nga kalangil-

aran, kag kon magkaon sia sang unud
sang halad sa paghidaet, nga nahanungud
kay lehoba, ang amo nga tawo pagaut-
don sa tunga sang iya banwa."

22 Kag si lehoba liagharabal kay
Moises. nga nagasiiing

:

23 '* Ihambal sa mga inanak ni Israel

kag isiling sa ila : Indi kamo magkala-
on sing bisan ano nga sapay, bisan sang
baka, bisan sang obeha, bisan sang
kanding.

24 Ang sapay sang sapat nga patay
kon sang kinusnit, sarang maggamit sa
bisan ano nga galamiton ; apang indi

kamo magkalaon sa iya.

25 Kay yadtong tanan nga magkaon
sang sapay sang sapat, nga sarang
mahalad sa haiad nga pinadabdab kay
lehoba, ang tawo nga nakakaon sini, pa-
gautdon sia sa tunga sang iya banwa.

26 Indi kamo magkaiaon sing ano
nga diigo sa tanan ninyo nga mga
puluy-an, bisan sang mga kapispisan,
bisan sang kaha3'upan.

27 Kon ang isa ka tawo magkaon
sang bisan ano nga dugo, ang amo nga
tawo pagautdon sa tunga sang iya
banwa."

28 Kag naghambai si lehoba kay
Moises nga nagasiiing

:

29 " Ihambal sa mga inanak ni Israel

kag isiling sa ila : Ang maghalad kay
lehoba sang iya halad sa paghidaet, ma-
gadala kay lehoba sang iya haiad, nga
kitiuha sa iya halad sa paghidaet

30 Ang iya mga kamut magadala
sang mga halad nga pinadabdab kay
lehoba : pagadalhon niya ang sapay
upud sang dughan, agud nga ang
dughan paghabugon subung nga halad
nga hinabog sa atubangan ni lehoba.

31 Pagaipasunog sang saserdote ang
sapay sa halaran; apang ang dughan
manginiya ni Aaron kag iya sang iya
mga anak.

32 Pagaihatag ma.n niya sa saserdote,
subung ngahalad nga binayaw, ang ba-
likavvang nga too sang inyo mga halad
sa paghidaet.

33 Yadtong sa mga anak ni Aaron
nga maghalad sang dugo kag sang sapay
sang mga halad sa paghidaet, manginiya

ang balikawang nga too, subung nga
bahin niya.

34 Kay ako nagkuha sa mga inanak
ni Israel, sa ila mga halad sa paghidaet,
sang dughan nga hinabog, kag sang bali-

kav.ang nga binayaw, kag ginhalag ko
ini sa saserdote nga si Aharon kag sa iya
mga anak subung nga palatukuran sa
gihapon, sa mga inanak ni lerael.

35 Ini amo ang nahanungud sang
paghaplas kay Aaron kag sang pagha-
plas sa iya mga anak sang mga halad
nga pinadabdab kay lehoba, kutub sang
adaw nga ginpaatubang nila kay lehoba,
nga sa paghikot sang pagkasaserdote."

36 Si lehoba nagsogo sini nga pagai-
hatag ini sa si la, gikan sa mga inanak ni

Israel, sa adlaw nga ginpangliaplas sila

:

ini palatukuran nga dayon sa ila mga
kaliwatan.

37 Amo ini ang kasogoan sang mga
halad nga sinunog, sang halad nga ka-
lan-on, sang halad tungud sang sala, sang
halad sa kasal-anan, sang halad sa pag-
pahanungud, kag sang halad sa paghi-
daet

;

38 Nga ginsogo ni lehoba kay Moises
sa bukid nga Sinai, sang adlaw nga nag-
sogo sia sa mga inanak ni Israel, nga
maghalalad sila sang ila mga halad kay
lehoba sa kahanayakan sa Sinai.

Pagpakabalaaa kay Aaron kag sa iya mga anak.

8 KAG naghambai si lehoba kay Moi-
ses, nga nagasiiing

:

2 '' Kuhaa si Aaron kag ang iya mga
anak upud sa iya, pati sang mga panap-
ton, sang lana nga ihalaplas, sang tinday
nga baka nga halad tungud sang sala,

sang duha ka karnero, kag sang tabigta-

big sang mga tinapay nga walay tapay,

3 Kag tipona ang bug-os nga katiling-

ban sa salamputan sang Layanglayang
sang pakigkitaan."

4 Kag ginhimo ni Moises, sono sang
ginsogo sa iya ni lehoba ; kag nagtipon
ang katilingban sa salamputan sang
Layanglayang sang pakigkitaan.

5 Niyan si Moises nagsiling sa kati-
lingban :

" Irii amo ang ginsogo nl leho-
ba nga pagahimoon."

6 Kag ginpapalapit ni Moises si Aaron
kag ang lyz. mga anak, kag ginhunawan
niya sila sang tubig.

7 Kag ginsuklub niya sa iya ang bayo
nga malaba, kag ginwagkus niya sa iya
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angwagkus; ginpapanaput niya sa iya
ang bayo nga malabalaba kag ginbutang
niya sa ibabaw ang epod, kag ginhigot

niya ini upud sang Jubid nga linubid

sing mauti gid sang epod, kag ginpa-
hauni niya ini upud sa iya.

8 Kag ginbutang niya sa iya ang ha-
pin sa dughan, kag ginbutang niya sa

suliid sang hapin sa dughan ang Urim
kag" ang Tumim.*
9 Kag ginbutang niya ang turbante

sa ibabaw sang iya olo, kag ginbutang
niya sa ibabaw sang turbante ang dia-

dema nga bulawan nga binuli, ang pu-
rungpurung nga balaan, sono sang gin-

sogo ni lehoba kay Moises.
10 Kag ginkuha ni Moises ang lana

nga ihalaplas, kag ginhaplas niya ang
Puluy-an pati ang tanan nga mga bu-
tang nga yara sa iya, kag ginpakabalaan
niya sila.

11 Kag nagsablig sia sa iya sa ibabaw
sang halaran sing makapito, kag gin-

haplas niya ang hakiran pati ang tanan
niya nga mga gamit

;
ginhaplas man

niya ang batiya kag ang iya tulung-
tungan nga sa pagpakabalaan sa ila.

12 Niyan ginbo-bo niya ang lana nga
ihalaplas sa ibabaw sang olo ni Aaron,
kag ginhaplas niya sia sa pagpakaba-
laan sa iya.

13 Kag ginpapalapit ni Moises ang
mga anak ni Aaron, kag ginsuklubau
niya sila sang mga bayo nga malab'i,

kag ginwagkusan niya sila sang mga
wagkus, kag ginhigot niya sa ila ang
mga goro sa palibot, sono sang ginsogo
ni lehoba kay Moises.

14 Kag ghipapalapit niya ang tinday
sang baka nga halad tungud sang sala

;

kag ginbutang ni Aaron kag sang iya
mga anak ang mga kamut sa ibabaw
sang olo sang tinday sang baka nga
halad tungud sang sala.

15 Kag ginpugutan niya ini ; kag
ginkuha ni Moises ang dugo, kag sa

iya ginbutang niya sa ibabaw sang mga
sungay sang halaran sa palibot ; kag
gintinloan niya ang halaran sang sala,

kag ang iboji nga dugo ginula niya sia

sa tiilan sang halaran, kag ginpakaba-
laan niya ini, nga ginahim.o ni5^a ang
katumbasan tungud sa iya.

16 Kag ginkuha ni Moises ang tanan

* Urim kag Tumim, mga kapawa kag
mga kahimpitan,

nga sapay nga yara sa ibabaw sang
mga kasudlan, ang labutlabut sa atay,

kag ang duha ka tagimuslion pati ang
sapay nila kag ginpasunog sila ni Moises
sa halaran.

17 Apang ang tinday sang baka pati
ang iya panit, ang iya unud kag ang iya
ipot, ginsunog niya ini sa kalayo sa
luwas sang dulugan, sono sang ginsogo
ni lehoba kay Moises.

18 Kag ginpapalapit niya angk3.rnero
sang halad nga sinunog ; kag ginbutang
ni Aaron kag sang iya mga anak ang
mga kamut sa ibabaw sang olo sang
karnero.

19 Kag ginpugutan niya sia ; kag
ginsablig ni Moises ang dugo sa ibabaw
sang halaran sa palibot.

20 Kag ginhiwahiwa ang karnero,
kag ginpasunog ni Moises ang olo,

upud sang mga hiniwa kag sang sapay.
21 Kag ginhugasan ang mga kasudlan

kag ang mga balikawang sang tubig

;

kag ginpasunog ni Moises ang bug-os
nga karnero sa ibabaw sang halaran

:

halad nga sinunog ini sa baho nga kala-

hamut-an, halad ini nga pinadabdab
kay leboba, sono sang ginsogo ni

lehoba kay Moises.
22 Kag ginpapalapit niya ang ikaduha

ka karnero, ang karnero sang pagpa-
hanungud ; kag ginbutang ni Aaron kag
sang iya mga anak ang mga kamut sa

ibabaw sang olo sang karnero.

23 Kag ginpugutan sia ; kag nagkuha
si Moises sa dugo, kag ginbutang niya

sia sa labit sang dulungan nga too ni

Aaron, kag sa ibabaw sang kumulagko
sang ij'a kamut nga too, kag sa ibabaw
sang kumulagko sang ij^a till nga too.

24 Kag ginpapalapit ni Moises ang
mga anak ni Aaron, kag ginbutangan
niya sila sa dugo sa labit sang dulungan
nga too, kag sa ibabaw sang kumulagko
sang kamut nga too kag sa ibabaw sang
kumulagko sang till nga too ; kag ginsa-

blig ni Moises ang dugo sa ibabaw sang
halaran sa palibot.

25 Kag ginkuha niya ang sapay, kag
ang ikog nga sapayan kag ang tanan nga
sapay, nga yara sa ibabavv sang mga ka-

sudlan, ang labutlabut sa atay, ang duha
ka tagimuslion pati ang ila sapay kag
ang balikawang nga too ;

26 Kag sa tabigtabig sang tinapay nga
waiay tapay, nga yara sa atubangan ni

lehoba, nagkuha sia sing isa ka torta sa
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tiiiapay nga walay tapay, kag isa ka tor-

ta sa tinapay nga lanahon kag angisa ka
manipis nga tinapay ; kag ginbutang niya
sila sa ibabaw sang mga sapay kag
sa ibabaw sang balikawang nga too

;

2/ Kag ginbutang niya ini nga tanan
sa mga palad sang kamut ni Aaron, kag
sa mga palad sang kamut sang iya mga
anak, kag ginpahabog niya sa ila nga ha-

lad nga hinabogsa atubangan ni lehoba.
28 Kag ginkuha sila ni Moises sa ila

mga kamut, kag ginpasunog sila ni Aloi-

ses sa halaran sa ibabaw sang halad nga
sinunog : halad ini sa pagpabanangud, isa

ka baho nga kalahamut-an : halad ini

nga pinadabdab kay lehoba.

29 Kag ginkuha ni Moises ang dughan,
kag ginpahabog niya ini nga halad nga
hinabog sa atubangan ni lehoba : ini

nanginbahin sang karnero sa pagpaha-
nungud, nga nahaniingud kay Moises,
sono sang ginsogo ni lehoba kay Moises.

30 Kag nagkuha si Moises sa lana nga
ihalaplas, kag sa dugo nga yara sa iba-

baw sang halaran, kag ginsablig niya sa

ibabaw ni Aaron kag sa ibabaw sang iya

mga panapton, kag sa ibabaw sang iya

mga anak, kag sa ibabaw sang mga pa-
napton sang iya mga anak upud sa iya :

sa sini ginpakabalaan niya si Aaron kag
ang iya mga panapton, kag ang iya mga
anak kag ang mga panapton sang iya
mga anak upud sa iya.

31 Kag si Moises nagsiling kay xA^aron

kag sa iya mga anak :
" Lutoa-ninyo

ang unud sa salamputan sang Layang-
layang sang pakigkitaan, kag didto gid
kaonon-ninyo sia, pati sang tinapay nga
yara sa tabigtabig sang halad sa pagpa-
hanungud, sono sang ginsogo ko, nga
nagasiling : Si Aaron kag ang iya mga
anak magakalaon sa iya.

32 Apang ang mabilin sang unud
kag sang tinapay pagasanogon ninyo ini

sa kalayo.

33 Kag sa salamputan sang Layang-
layang sang pakigkitaan indi kamo
maggulowa sa pito ka adlaw, tubtub sa
adlaw nga magkalatuman ang mga ad-
law sang pagpahanungud sa inyo ; kay
pito ka adlav/ magadugay ang pagpaha-
nungud sa inyo.

34 Si lehoba nagsogo nga himoon,
subung sang ginhimo karon nga adlaw,
nga sa katumbasan tungud sa inyo.

35 Magpuluyo-kamo sa adlaw kag sa
gab-i sa salamputan sang Layanglayang

sang pakigkitaan ; kag sa pito ka adlaw,
magatuluman kamo sang tugon ni leho-
ba, agud nga indi kamo m.agkalamatay

;

kay am.o ini ang ginsogo sa akon."
36 Kag ginhimo ni Aaron kag sang

iya mga anak ang tanantanan, nga gin-
sogo ni lehoba bangud kay Moises.

Nahaunangud sang mga balad nga ginhalad

ni Aaroa.

Q KAG nahanabu, sa adlaw nga ika-^ walo, nga gintawag ni Moises si

Aaron kag ang iya mga anak upud ang
mga tigulang sa Israel,

2 Kag nagsiling sia kay Aaron : "Ku-
ha-ka sing isa ka tinday sang baka sang
kabakahan, nga sa halad tungud sang
sala, kag isa ka karnero nga sa halad
nga sinunog, sila nga duha v/alay dagta,
kag pagaihalad mo sila sa atubangan ni
lehoba.

3 Kag pagaihambal mo sa mga ina-
nak ni Israel, nga nagasiling : Kuluha-
kamo sing isa ka kanding nga lalaki nga
sa halad tungud sang sala ; kag isa ka
tinday sang baka kag isa ka kordero,
nga mga walay dagta, kag sa edad
nga isa ka tuig, nga sa halad nga
sinunog

;

4 Kag isa ka tinday sang baka kag
isa ka karnero nga sa mga halad sa pag-
hidaet, sa paghalad sa ila sa atubangan
ni lehoba ; kag isa ka halad nga kalan-
on nga nasamoan sang lana ; kay karon
si lehoba magapahayag sa inyo."

5 Kag nagdalala sila sa atubangan
sang Layanglayang sang pakigkitaan
sang ginsogo ni Moises, kag nagpalapit
ang bug-OS nga katilingban, kag nag-
tindug didto sa atubangan ni lehoba.
6 Kag nagsiling si Moises :

" Ini amo
ang ginsogo ni lehoba: himoa-ninyo
ini, kag magapahayag sa inyo ang hima-
ya ni lehoba."

7 Kag si Moises nagsiling kay Aa-
ron :

" Palapit-ka sa halaran, kag
ihalad ang imo halad tungud sang sala

kag ang imo halad nga sinunog, kag
maghimo-ka sang katumbasan tungud
sa imo gid, kag tungud sang banwa

:

maghalad-ka sang haiad sang banwa
kag maghimo-ka sang katumbasan tu-

ngud sa ila, sono sang ginsogo ni

lehoba.
8 Kag nagpalapit si Aaron sa hala-

ran, kag ginpugutan niya ang tinday

13;
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sang baka nga iya halad tungud sang
sala.

9 Kag ang mga anak ni Aaron nag-
halalad sa iya sing dugo, kag sang
binasa niya sang dugo ang tudlo niya,

ginbutang niya sia sa ibabaw sang mga
sungay sang halaran ; kag ang dugo nga
vahilin ginula niya sia sa tiilan sang
halaran.

10 Kag ginpasunog niya sa halaran
ang sapa}''. ang mga lagimuslion kag
ang labutlabut sa atay, nga halad tungud
sang sala, sono sang ginsogo ni lehoba
kay Moises.

11 Apang ang unud kag ang panit

ginsunog niya sila sa gowa sang du-

lugan.

12 Kag ginpugutan niya ang halad
nga sinunog ; kag ang mga anak ni

Aaron nagpasaylo sa iya kamiit sang
dugo, kag ginula niya sia sa ibabaw
sang halaran sa palibot.

13 Kag ginpasaylo nila sa iya hamut
ang halad nga sinunog nga ginulutgulut

kag ang olo, kag ginpasunog niya

sila sa ibabaw sang halaran.

14 Kag ginhugasan ang mga kasudlan
kag ang mga balikawang, kag ginpasu-
nog niya ini sila sa ibabaw sang halad
nga sinunog, sa ibabaw sang halaran,

15 Kag ginhalad niya ang halad sang
banwa. Kag kinuha niya ang kanding
nga lalaki nga halad tungud sang sala

nga iya sang banwa, kag ginpugutan
niya sia, kag ginhalad niya sia tungud
sang sala, subung sang nabauna nga
halad.

16 Niyan ginhalad niya ang halad nga
sinunog, kag ginhalad niya ini sono sang
tulumanon.

17 Kag ginhalad niya ang halad nga
kalan-on ; kag sang naghakup sia sa iya

sing isa ka hakup nga puno, ginpasunog
niya ini sa ibabaw sang halaran, walay
labut sang halad nga sinunog sa aga.

18 Kag ginpugutan niya ang tinday
sang baka kag ang karnero, halad sang
mga halad sa paghidaet nga iya ini sang
banwa ; kag ang mga anak ni Aaron
nagpasaylo sa iya katnut sang dugo, kag
sia nagsablig sa iya sa ibabaw sang
halaran sa palibot.

19 Gindald man nila sa iya ang mga
.sapay sang tinday sang baka kag sang
karnero, ang ikog nga sapayon, ang
nagatabon sang mga kasudlan, ang mga
tagimuslion kag ang labutlabut sa atay.

20 Kag ginbutang nila ang mga sapay
sa ibabaw sang mga dughan kag ginpa-
sunog niya ang mga sapay sa halaran.

21 Apang ang mga dughan kag ang
balikawang nga too, ginhabog sila ni
Aaron nga halad nga hinabog sa atu-
bangan ni lehoba, sono sang ginsogo ni
Moises.

22 Kag ginbayaw ni Aaron ang mga
kamut r.ayon sa banv.'a kag ginpakama-
ayo niya sila ; kag nagpanaug sia sa
halaran, diin ginhalad niya ang halad
tungud sang sala, kag ang halad nga
sinun:.gkag ang mga halad sa paghi-
daet.

23 Kag si Moises kag si Aaron nagsu-
lulud sa Layanglayang sang pakigkitaan,
kag nagulowa sila, kag ginpakamaayo
nila ang banwa. Kag nagpahayag ang
himaya ni lehoba sa bug-os nga banv/a.

24 Kag sa atubangan ni lehoba nag-
gowa ang kalayo nga naghalunhon, sa
ibabaw sang halaran, sang halad nga
sinunog kag sang mga sapay. Kag sang
pagkakita sini sang bug-os nga banwa,
nagsilingit sila kag naghalapa.

SiNadab kag si Abiu ginpanghalunhon sang

kalayo nga langitaon.

KAG ang mga anak nga lalaki ni

Aaron, nga si Nadab kag si Abiu,
nagkuluha ang tagsatagsa sa ila sang iya
insensario kag binutangan nila sila sing
kalayo, kag binutangan nila sing insienso

sa ibabaw niya, kag naghalalad sila sa
atubangan ni lehoba sing kalayo nga
indi nagakaigo, nga sia wala magsogo sa

ila.

2 Kag naghalin ang kalayo sa atuba-
ngan ni lehoba kag nag'ipus sa ila, kag
nagkalamatay sila sa atubangan ni le-

hoba.

3 Niyan si Moises nagsiling kay
Aaron :

" Ini amo ang ginhambal ni

lehoba, nga nagasiling : Sa mga naga-
palapit sa akon, pagapakabalaanon ako,
kag sa atubangan sang bug-os nga
banwa pagahimayaon ako." Kag si

Aaron naghipus.

4 Kag gintawag ni Moises si Misael
kag si Elsapan, mga anak nga lalaki ni

Usiel, nga bata ni Aaron, kag nagsiling

sia sa ila :
" Palapit-kamo, dalha-ninyo

ang inyo mga utud sa atubangan sang
Puluyan nga balaan sa gowa sang dulu-

lugan."
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5 Kag sila nagpalapit, kag dinala nila

sila upud ang ila mga bayo nga malaba
sa gowa sang dulugan, subung sang
ginsiling ni Moises.

6 Niyan si Moises nagsiling kay Aa-
ron, kag kay Eleasar, kag kay Itamar, nga
iya mga anak :

" Dili ninyo pagbuksan
ang inyo mga olo, bisan gision-ninyo

ang inyo panapton, agiid nga indi kamo
mamatay, bisan mag-abut ang kaakig sa

ibabaw sang bug-os nga katilingban.

Apang ang inyo mga utud, ang bug-os
nga balay ni Israel, magpalanganduhoy
sila bangud sang sunog, nga tinutdan

ni lehoba.

7 Kag dili kamo maggulowa sa salam-
putan sang Layanglayang sang pakigki-

taan; kay magakalamatay kamo, tungiid

nga anglanasanghinaplas ni lehoba yara
sa inyo." Kag ginhimo nila, sono sang
siniling ni Moises.

8 Kag si lehoba naghambal kay A-
aron, nga nagasiling

:

9 " Ikaw kag ang imo mga anak nga
lalaki kaupud nimo, dili kamo mag-inum
sing alak, bisan makahulubug nga ilim-

non, kon kamo buut magsulud sa Layang-
layang sang pakigkitaan, agud nga indi

kamo mamatay. Palatukuran nga da-
yon ini sa inyo mga kaliwatan,

10 Agud nga sarang kamo makapain
sa tunga sang balaan kag sang dibalaan,
kag sa tunga sang mahigko kag sang
matinlo

;

11 Kag agud nga maton-an ang mga
anak ni Israel sang tanan nga mga
palatukuran nga ginbantala sa ila ni

lehoba tungud kay Moises.
12 Kag si Moises nagsiling kay Aaron,

kay Eleasar kag kay Itamar, nga mga
anak nga lalaki nga nagkalabilin sa iya :

**' Kuhaa-ninyo ang halad nga kalan-on
nga nabilin sa mga halad nga pinadab-
dab kay lehoba, kag kaona-ninyo ini

nga v/alay tapay sa luyo sang halaran :

kay butang ini nga balaan gid.

13 Kaonon-ninyo ini sa duug nga
balaan, kay ini among katadlungan mo
kag katadlungan sang imo mga anak sa

mga halad nga pinadabdab kay lehoba
;

kay anio ini ang guisogo sa akon.

14 Kag ang dughan sang halad nga
hinabog kag ang balikawang sang halad
nga binayaw, pagakaonon ninyo sila sa
dung nga matinlo, ikaw kag ang imo
mga anak nga lalaki kag mga babae
upud sa imo ; kag ginpanghatag sila

sa inyo, subung nga imo katadlungan
kag katadlungan sang imo mga anak
sa mga halad sa paghidaet sang mga
inanak ni Israel.

15 Kag magadalala sila sang balika-

wang sang halad nga binayaw kag sang
dughan sang halad nga hinabog, walay
labut sang mga halad nga pinadabdab
sang mga sapay, nga sa pagpahabog sa

ila nga halad nga hinabog sa atubangan
ni lehoba ; kag sila manginpalatukuran
nga dayon nga sa imo kag nga sa imo
mga anak upud sa imo, sono sang gin-

sogo ni lehoba."
16 Apang ginpangita ni Moises ang

kanding nga lalaki sang halad tungud
sang sala, kag yari karon nga ginsunog
sia. Kag si Moises naakig batok kay
Eleasar kag kay Itamar, nga mga anak
ni Aaron nga nagkalabilin sa iya, nga
nagasiling :

17 "
I Kay ngaa bala wala ninyo

pagkaona ang halad tungud sang sala

sa duug nga balaan ? Kay butang ini

nga balaan gId ; kag ginhatag sia sa inyo

nga sa pagdala sang kalautan sang kati-

lingban, sa paghimo sang katumbasan
tungud sa ila sa atubangan ni lehoba.

18 Yari karon, wala pagisulud ang
iya dugo sa sulud sang balaan nga
Puluy-an ; kinahangian kunta nga nakag-
kaon na kamo sa iya sa balaan nga duug,

sono sang ginsogo ko sa inyo."

19 Kag si Aaron nagsiling kay Moi-
ses :

" Yari karon, nga sila naghalalad
karon sang ila halad tungud sang sala

kag sang ila halad nga sinunog sa atu-

bangan ni lehoba. Kag sa akon nagka-
lahanabu ang subung sini nga mga bu-

tang : kon ako nakagkaon na kunta sang
halad tungud sang sala karon, ^ayhan
nanginkalahamut-an bala ini kunta ni

lehoba ?
"

20 Kag sang nabatian ini ni Moises,
nanginmaayo sa iya mga mata.

Mga kasogoan nahanungud sang mga kasapatan

nga matinlo kag dimatiolo.

KAG naghambal si lehoba kay
I'loises kag kay Aaron, kag nagsi-

luig sia sa ila :
" Ihambai-ninyo sa mga

inanak ni Israel, nga nagasiling:

2 Ini sila an:o ang mga kasapatan

nga sarang ninyo makaon, sa tunga sang
taiiaa nga mga kasapatan nga yara sa

ibabaw sang duta

:
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3 Yadtong tanaii sa mga kahajaipan
nga may koko nga pinihak,. nga ang till

nabuka sing bug-os kag r.ga nagapangu-
sang, ini pagakaonon ninyo.

4 Apang ini sila indi ninyo pagkao-
non sa mga nagapalangusang, kon sa

mga may koko nga pinihak : ang ka-
melyo, kay bisan pa nagapangusang,
wala sia sing tiil nga napihak sing bug-
os : manginmahigko sia nga sa inyo

;

5 Kag angdapan, kay nagapangusang
sia, apang v.'ala sia sing koko nga pinihak
sing bug-OS : manginmahigko sia nga sa

inyo

;

6 Angliebre, kay nagapangusang sia,

apang wala sia sing koko nga pinihak
sing bug-os : manginmahigko sia nga sa

inyo
;

7 Ang babuy, kay may koko sia nga
pinihak kag tiil nga pinihak sing

bug-os, apang wala magapangusang:
manginmahigko sia nga sa inyo.

8 Sa unud nila indi kamo magkalaon,
kag indi kamo magkalamlut sang ila

mga lawas nga patay : mangin mga ma-
higko sila nga sa iyo.

9 Ini sila makaon-ninyo sa mga kasa-

patan, nga nagapnluyo sa mga tubig

:

ang tanan nga may kapay kag mga hira-

bis, sa mga tubig, bisan sia sa dagat
bisan sia sa mga suba : ini pagakaonon
ninyo.

10 Apang angtanaii nga walay kapay
kag mga himbis, sa kadagatan kag sa

kasubaan, sa tunga sang tanan nga
nagasubay sa mga tubig, kag sa tunga
sang tanan nga mga kasapatan nga
nagapuluyo sa mga tubig, manginka-
langil-aran ninyo sila.

1

1

Ini sila manginkalangil-aran nga sa

inyo. Sa ila mga unud indi kamo
magkalaon, kag pagakangil-aran ninyo
ang ila mga lawas nga patay.

12 Ang tanan nga walay kapay kag
himbis, sa mga tubig manginkalangil-
aran nga sa inyo.

13 Sa mga kapispisanpagapakah-gko-
on ninyo ang mga masunud : indi sila

pagkaonon kag manginkalangil-aran sila

sa inyo : ang agila, ang manugboong
sang mga tul-an, ang agila sa dagat

;

14 Ang lawin kag ang halkon, sono
sang ila naigoan

;

15 Ang tanan nga uwak, sono sang
iya naigoan

;

16 Ang abestrus, ang murugmon, ang

gabiota kag ang dapay, sono sang ila na-
igoan

;

17 Ang uwak sa dagat, ang somormo-
ho kag ang buho

;

18 Ang tansemet, ang pelikano kag
ang buitre

;

19 Ang siguenya, ang garsa, sono
sang ila naigoan, ang abubilya kag ang
kabug.
20 Ang tanan nga sapat nga maga-

may nga pakpakan, nga nagalakat sing
apat ka tiil, magamanginkalangil-aran
nga sa inyo.

21 Walay sapayan sarang kamo ma-
kakaon sining tanan nga mga magamay
nga sapat nga pakpakan, nga nagalakat
sa apat ka ////, nga amo ang may mga
paa sa ibabaw sang iya mga tiil, sa pag-
lumpat bangud sa ila sa ibabaw sang
duta.
22 Yari karon ang sarang ninyo ma-

kaon : Ang apan, sono sang iya na-

igoan, ang solam,sono sang iya naigoan,
ang hargol, sono sang iya naigoan, kag
ang hagab, sono sang iya naigoan.

23 Apang ang iban nga tanan nga
magamay nga sapat nga pakpakan nga
may apat ka tiil, manginkangil-aran sa

inyo
;

24 PCag magamanginmahigko kamo
bangud sa ila sini. Yadtong tanan nga
magkamlut sang ila mga lawas nga pa-
tay, manginmahigko sia tubtubsa hapon

;

25 Kag yadtong tanan nga maghak-
wat sang ila mga lawas nga patay, ma-
gabunak sang iya mga panapton kag
manginmahigko sia tubtub sa hapon.
26 Nahanungud sang tanan nga sapat

nga may koko nga pihak, apang ang iya

tiil wala mabuka sing bug-os kag wala
magapangusang, manginmahigko sila

nga sa inyo
;
yadtong tanan nga mag-

kamlut sa ila, manginmahigko sia.

27 Kag ang tanan nga mga sapat nga
nagalalakat sa ila dapadapa, sa tunga
sang mga nagalalakat sing apat ka
////, manginmahigko sila nga sa inyo

;

yadtong tanan nga magkamlut sang ila

mga lawas nga patay, manginmahigko
sia tubtub sa hapon.

28 Kag ang naghakwat sang lawas
nga patay nila, magabunak sang iya

mga panapton kag manginmahigko sia

tubtub sa hapon. Manginmahigko ini

sila nga sa inyo.

29 ini sila man manginmahigko sa

inyo sa mga magamay nga sapat, nga na-
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gasulubay sa ibabaw sang duta '. ang
katsuri, ang ilaga, ang tiki, sono sang
ila naigoan

;

30 Ang labilabi, ang paka, ang tagu-

to, ang tanibilihan kag ang idii gan.

31 Ini sila manginkalangil-aran sa
|

inyo sa tunga sang lanan nga mga
magamay nga sapat nga nagasuiubay
sa duta : yadtong tanan nga magkamlat
sa ila, sa tapiis nga mapatay sila, ma-
nginmahigko sia, tubtub sa hapon.

32 Yadtong tanan nga niahologan ni-

la, sa tapus nga mapatay sila, mangin-
mahigko : suludlan nga kahoy, panapton,
panit kon panapton sa lakiw, kon bisan

ano nga galamiton nga ginagawi sa

buluhaton : pagailumoy ir:i sa tubig, kag
manginmahigko sia tubtub sa hapon,
kag sa sini manginmatinlo sia.

33 Ang tanan nga suludian nga duta,

nga sa sulud niya maiiolog ang isa sa

ila, ang tanan nga yara sa iya mangin-
mahigko, kag pagbjongon niya ang

,

suludlan.

34 Ang tanan nga kalan-on nga gira-

kaon, nga sa ibabaw niya magilig ang
tubig sang anio nga mga suludlan, ma- :

nginraahigko ini ; kag ang tanan nga !

ilimnon nga ginainom, sa sinang tanan
|

nga suludlan, manginmahigko ini.

35 Kag yadtong tanan nga sa ibabaw
niya maholog ong divot sang lawas nga
patay, manginmahigko ini : bisan sia

!

horno, kon dapog pagagub-on sia: mga
mahigko sila, kag pakahigkoon ninyo
sila.

36 Apang ang isa ka tuburan kon ang
isa ka bobon diin ginatipon ang mga
tubig, manginmatinlo sila : apang ang
nasag-iran sining mga lawas nga patay,

man ginmahigko

.

37 Kon maholog sa ibabaw sang ila

mga lawas nga patay ang isa ka binhi

nga inugtalanum, manginmatinlo sia.

38 Apang kon ang binhi nabasa, kag
maholog a?ig diyot sang ila m.ga lawas
nga patay sa ibabaw niya, pagakahigko-
on ninyo ini.

39 Kag kon mapata}' ang isa ka sapat
sadtong mga ginakaon, ang magkamlut
sang iya lawas i.ga patay, manginma-
higko tubtub sa hapon.

40 Kag ang magkaon sang iya lawas
nga patay, magapamunak sang iya mga
panapton, kag manginmahigko sia tub-

tub sa hapon ; kag yadtong maghakwat
sang iya lawas nga patay, magapamu-

nak sang iya mga panapton kag ma-
nginmaiiigko sia tubtub sa hapon.

41 Ang tanan nga magamay nga
sapat, nga nagasubay sa ibabaw sang
duta, manginkalangil-aran ninyo sia:

indi pagakaonon sia.

42 Indi kam.o magkalaon sang bisan
ano sang nagalakat sa tian, bisan sang
nagalakat sa apat ka till, kon sa may
labi kadamu nga till, sa tunga sang tanan
nga mga magamay nga kasapatan, nga
nagasuiubay sa ibabaw sang duta, kay
ini sila manginkalangil-aran ninyo.

43 Ayaw ninyo paghimoa nga kala-

ngii-aran ang inyo mga kalag sa bisan
ano nga sapat nga magamay, nga naga-
subay sa ibabaw sang duta, kag indi

kamo magpakahigko tungud sa ila ; kay
magamanginmahigko kamo bangud sa

ila."

44 Kay ako amo si lehoba nga
inyo Dios : magpalakabalaan-kamo, kag
magmanginbalaan-kamo, kay ako ba-
iaan ; kag indi kamo magpalahigko sang
bisan ano nga sapat nga magamay, nga
nagagiliho sa ibabaw sang duta

;

45 Kag ako amo si lehoba nga nagpa-
taklad sa inyo gikan sa duta sa Egipto,
agud nga magmangin Dios ninyo ako.

Busa, magpalakabalaan-kamo, kay ako
baiaan.

46 Ini amo ang kasogoan nahanungud
sang mga kasapatan, sang mga kapis-

pisan, sang tanan nga sapat nga nagagi-
liho sa mga tubig, kag sang tanan nga
tinuga nga nagasubay sa ibabaw sang
duta;

47 Agud nga mapain ninyo ang ma-
higko sa matinlo, kag ang sapat ngasa-
rang makaon sa sapat nga indi sarang
makaon."

Ag£ pa^pauinio sang babae nga bag-ong nag-anak.

iQ KAG naghambal si lehoba kay Moi-
"*^ ses, nga nagasiling:

2 " Ihambal sa mga inanak ni Israel,

kag isiling sa ila: Ang babae, kon
makapanamkon na kag mag-anak sing

isa ka anak nga lalaki, manginmahigko
sia sa pito ka adiaw : sono sa mga adiaw
sang pagkahigk.j sang iya balatian nga
binulan, manginmahigko sia.

3 Kag sa ikawalo ka adiaw pagatuli-

on ang bald sa iya unud.

4 Apang ang iloy magapadayon sing

katloan kag tatlo ka adiaw, nga naga-
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paninlo sang iya mga dugo. Indi sia

dapat magkamlut sang bisan ano nga
butang nga balaan, bisan magkadto sia

sa balaan nga Puluy-an, tubtub nga ma-
tuman ang mga adlaw sang ij'a pag-
paninlo.

5 Apang kon nagaanak sia sing babae,
manginmahigko sia sa duha ka semana,
sono sa mga adlaw sang iya pagkahigko,
kag magapadayon sia sing kan-umankag
anum ka adlaw, nga nagapaninlo sang
iya mga dugo.

6 Kag sa pagkatuman sang mga ad-

law sang iya pagpaninlo, tungud sang
anak nga lalaki, kon tungud sang anak
nga babae, magadala sia sing isa ka
kordero nga isa ka tuig ang edad nga sa

halad nga sinunog kag isa ka salampati,

kon isa ka tokmo, nga sa halad tungud
sang sala

;
pagadalhon niya sHa sa sa-

serdote, sa salamputan sang Layangla-
yang sang pakigkitaan

;

7 Nga sia magahalad sa ila sa atuba-
ngan ni lehoba ; magahimo sia sang ka-

tumbasan tungud sa iya, kag sia paga-
tinloan sang paggowa sang iya dugo.
Ini amo ang kasogoan nahanungud sang
nakaanak sing lalaki, kon babae.

8 Kag kon indi makalambut sia sa

pagdala sing isa ka kordero, magakuha sia

sing duha ka tokmo kon duha ka salampa-
ti, ang isa nga sa halad nga sinunog, kag
ang isa nga sa halad tungud sang sala :

ang saserdote magahimo sang katumba-
san tungud sa iya, kag sa sini mangin-
matinlo sia."

Ang bagay sa pagkilala sang tabukaw.

40 KAG naghambal si lehoba kay
i^ Moises kag kay Aaron, nga naga-
siling

:

2 " Kon ang isa ka tawo may iya sa

panit sang iya unud sing panghabal,
kugan kon lamuti, nga nanginpilas nga
tabukaw sa panit sang iya unud, paga-
dalhon sia kay Aaron, nga saserdole,

kon sa isa sang iya mga anak, nga mga
saserdote. ^

3 Kag ang saserdote nagatulok sang
pilas nga yara sa panit sang iya unud

;

kag kon ang bulbul sa pilas manginma
puti kag kon ang pilas daw yupok pa
sang panit sang iya unud, ang pilas amo
ang tabukaw ; kag pagatulukon sia sang
saserdote, kag pagapakahigkoon sia

niya.

4 Apang kon ang lamuti maputi sia

sa panit sang iya unud, kag daw indi
labi pa ka yupok sang panit, bisan ang
bulbul nagmaputi, pagaipabukot sang
saserdote ang pilason sa sulud sang pito
ka adlaw.

5 Kag pagatulukon sia sang saserdote
sa adlaw nga ikapito, kag kon makita
niya nga ang pilas nagdulog, kag wala
maglapta ang pilas sa panit, pagaipa-
bukot sia sang saserdote sing pito pa
ka adlaw.

6 Kag pagatulukon sia sang saserdote
sing makaduha sa ikapito nga adlaw; kag
kon makita niya nga ang pilas naglus-
pad, kag nga wala maglapta sa panit, ang
saserdote magapakatinlo sa iya : kugan
ini. 3usa, rnagapamunak sia sang iya
mga panapton, kag magamatinlo sia.

7 Apang kon ang kugan nagalapad sa
panit, sa tapus nga nakita sia sang saser-

dote, nga sa pagtinlo sa iya, pagatan-
awon sia liwan sang saserdote.

8 Kag ang saserdote magatulok sa

iya, kag yari karon : kon ang kugan
naglapad sa panit, ang saserdote maga-
pakahigko sa iya : tabukaw ini.

9 Kon may pilas nga tabukaw sa isa

ka tawo, ini sia pagadalhon sa saser-

dote.

10 Kag ang saserdote magatulok sa

iya, kag yari karon : kon may hubag
nga nagalamuti sa panit, nga nagpaputi
sang bulbul kag may tanda sang unud
nga buhl sa hubag

:

11 Tabukaw ini nga daan na sa panit

sang \y^ unud. Ang saserdote maga-
pakahigko sa iya : indi sia pagipabukot,
kay sia mahigko.

12 Apang kon naglapad sing daku
ang tabukaw sa panit, kag kon ang
tabukaw magtabon sang bug-os nga
panit sang pilason, kutub sa olo tubtub
sa mga till, sa tanan nga makita sang
mga mata sang saserdote,

13 Niyan pagatulukon sia sang sa-

serdote, kag yari karon : kon makita
niya nga ang tabukaw nagputus sang
bug-os niya nga unud, pagapakatinloon
niya ang pilason : nagputi ang tanan

;

matinlo sia.

14 Kag sa adlaw nga makita sa iya

ang unud nga buhi, magamahigko sia.

15 Kag kon makita sang saserdote

ang unud nga buhi, pagapakahigkoon
sia niya : ang unud nga buhi mahigko

:

tabukaw ini.
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16 Kon ang unud nga buhi magbaylo
kag manginrnaputi, sia magakadto sa

saserdote
;

17 Pagatulukon sia sang saserdote,

kag yari karon : kon makita niya nga
nagputi ang pilas, yriyan ang saserdote

magapakatinlo sa pilason : matinlo sia.

18 Siibung man, kon sa panit sang
unud sang isa ka tawo may isa ka
hubag nga nag-ayo

;

19 Kag kon sa duug sang hubag may
isa ka laniuti, kon isa ka dagta nga
nagakanaw sa maputing mapulapula,
7iiyan ang tavvo pagatan-awon sang sa-

serdote.

20 Pagatulukon sia sang saserdote,

kag yari karon : kon ang dagway sang
dagta nagyupok sa panit kag ang bulbul
nagputi, niyan ang saserdote magapaka-
higko sa iya : pilas nga tabukaw ini

;

nagbuka inj sa hubag.
21 Apang kon nakita sang saser-

dote ang dagta, kag yari karon : kon sa

iya walay bulbul nga inaputi, kag sia

wala magyupok sa panit kag sia nag-
luspad, tiiyan pagabukuton sia sang
saserdote sing pito ka adlaw.

22 Kon maglapad sia sa panit, ang
saserdote magapakahigko sa iya : pilas

sia nga tabiikauK

23 Kag ang dagta nga makanaw dira
lamang sa amo nga duug kag wala
maglapad, pinalian sia sang hubag ; kag
ang saserdote magapakatinlo sa iya.

24 Kag kon sa panit sang unud may
paso sang kalayo kag kon sa pinalian
sang paso may dagta nga nagakanaw
sa maputing mapulapula, kon maputi
lamang

;

25 Pagatulukon sia sang saserdote,
kag yari karon : kon ang bulbul nagputi
sa dagta nga makanaw, kag ang iya
dagway nagayapok sa panit: tabukaw
ini nga nagbuka sa paso ; ang saserdote
magapakahigko sa iya: pilas nga tabu-
kaw ini.

26 Kag kon ang saserdote magtulok
sa iya, kag yari karon : kon walay
bulbul nga maputi sa dagta nga maka-
naw kag walay yupok sa panit kag naga-
luspad sia, fiiyan pagaipabokot sang
saserdote atig taivo sing pito ka adlaw.

27 Ugaiing pagatukikon sia sang
saserdote sa ikapito nga adlaw, kag kon
ang dagta nagalapad sa panit, ang
saserdote magapakahigko sa iya : pilas

nga tabukaw ini.

28 Kag kon ang dagta nga makanaw
dira lamang sa amo nga duug, kag wala
maglapad sa panit, kag kon nagaluspud,
hubag nga paso ini ; kag ang saserdote
magapakatinlo sa iya, kay pinalian sang
paso sia.

29 Kon ang isa ka lalaki kon babae
may pilas sa olo kon sa bungut,

30 Ang saserdote magatulok sang
pilas, kag yari karon : kon ang dagway
nagayupuk sa panit kag nga sa iya may
bohok nga badyawbayawon kag ma-
gamay, niyan ang saserdote magapaka-
higko sa iya : dukut ini, tabukaw ini sa
olo kon sa bungut.

31 Kag kon ang saserdote magtulok
sang pilas sang dukut, kag yari karon

:

kon ang dagway wala magayupok sa
panit, kag sa iya wala sing buhok nga
maitum, }iiya?i pagaipabokot sang sa-

serdote ang pilason sang dukut sa pito
ka adlaw.

32 Ugaiing pagatulukon sang sa-

serdote ang pilason sa ikapito nga adlaw,
kag yari karon : kon ang dukut wala mag-
lapad, kag sa iya wala sing buhok nga
badyawbadyawon, kag ang dagway
sang dukut wala magayupok sa panit,

33 Niyan ang dukuton pagakiskisan,
apang indi pagkiskisan sa duug sang du-
kut ; kag pagaipabukot sang saserdote
ang tnay dukot sing pito pa kaadlaw.

34 Ugaiing pagatulukon sang sa-

serdote ang dukut sa ikapito nga adlaw,
kag yari karon : kon ang dukut wala
maglapad sa panit, kag ang iya dagway
wala magyupok sa panit, niyan ang sa-

serdote magapakatinlo sa iya : magapa-
munak sia sang iya mga panapton, kag
magamatinlo sia.

35 Apang kon ang dukut maglapad
sing daku sa panit, sa tapus sang pagpa-
ninlo sang pilason,

36 Pagatulukon sia sang saserdote,

kag yari karon : kon ang dukut nagla-
pad sa panit, ang saserdote indi magapa-
ngita sang buhok nga badyawbadya-
won : mahigko sia.

37 Kag ken, sa iya mga mata, ang
dukut wala m.agiapad, kag nagtubo sa

iya ang buhok nga maitum, nag-aye
ang dukut : matinlo sia ; kag ang
saserdote magapakatinlo sa iya.

38 Kon ang isa ka lalaki kon babae
may mga dagta nga makanaw sa panit

sang iya unud, mga dagta nga maputi
kag makanaw,
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39 Pagatulukon sia sang saserdote
;

kag yari Icaron : kon ang mga dagta nga

makanaw sa panit sang iya imiid mga
maputipuli, dagta ini nga nagalibugus sa

panit : matinlo sia.

40 Kon ang olo sang isa ka tawo
naunutan sang buhok, upaw sia : ma-
tinlo sia.

41 Kon ang iya olo maupaw nayon
sa navvung, upaw sia sa atubangan : ma-
tinlo sia.

42 Apang kon sa upaw, sa likod kon
sa atubangan, may pilas nga maputing
mapulapula, tabukaw ini nga nagbuka
sa upaw, bisan sia sa likod, bisan sia

sa atubangan.

43 Pagatulukon sia sang saserdote,

kag yari karon : kon ang hubag sang

pilas maputing mapulapiila sia sa bahia

nga upaw, bisan sia sa likocl, bisan sia

sa atubangan, sabung sang dagway sang

tabukaw sa panit sang unud
;

44 Ang amo nga tawo tabukawon,
mahigko sia : ang saserdote magapaka-
higko sa iya sing bug-os gid : sa iya olo

yara ang iya pilas.

45 Nahanungud sa tabukawon, nga
yara sa iya ang pilas, ang iya mga pa-

napton pagapangision, kag ang iya olo

manginwalay tabon ; kag sia magalipon

sang bab3. kag m.agatuaw : ] Mahigko,

mahigko

!

46 Sa bug-os nga dag-on nga yara sa

iya ang pilas, pagapakahigkoon sia : ma-
higko sia. Magapuyo sia sing pain;

ang iya puluy-an manginluwas sa du-

lugan.

47 Kag kon sa isa ka panapton may
pilas sa tabukaw, bisan sia sa panapton

nga delana kon sa panapton nga lino
;

48 Bisan sia yara sa tindug, bisan sia

yara sa pugawa, sa lino kon sa delana,

kon sa panit, kon sa bisan ano nga bu-

luhaton nga ginhim.o sa panit

:

49 Niyan kon ang pilas hilawhilaw,

kon mapulapula, sa panapton kon sa pa-

nit, bisan sia yara sa tindug, bisan sia sa

pugawa, kon sa bisan ano nga gamit nga
ginhimo sa panit, pilas nga tabukaw ini,

kag pagaipakita ini sa saserdote.

50 Pagatulukon sang saserdote ang
pilas, kag pagaipabukot niya ang hutang

nga pilason sa pito ka adlaw.

51 Kag pagatulukon niya ang pilas

sa ikapito nga adlaw ; kon ang pilas nag-

lapad sa panapton, bisan sia yara sa

tindug, bisan sia sa pugawa, kon sa

panit, kon sa bisan ano nga buluhaton
nga ginhimo sa panit, ang amo nga
pilas tabukaw sia nga amomotol : ang
biitang mahigko.

52 Kag pagasunugon niya ang panap-
ton, bisan sia sa tindug, bisan sia sa

pugawa, sa delana kon sa lino, kon sa

bisan ano nga gamit nga ginhimo sa

panit nga yara ang pilas ; kay tabukaw
nga amomotol sia, pagasunogon sia sa

kalayo.

53 Kag pagatulukon sang saserdote

ang pilas, kag yari karon : kon aug pilas

wala maglapad sa panapton, bisan sia sa

tindiig, bisan sia sa pugawa, kon sa bisan

ano nga gamit nga ginhimo sa panit

;

54 Niyan ang saserdote magapabunak
sang gamit nga sa iya yara ang pilas,

kag pagaipabukot niya ini sing pito pa ka
adlaw.

55 Ugaling pagatulukon sang saserdo-

te ang pilas sa tapus na mabunakan, kag
yari karon : kon ang pilas wala magbal-
hin sing dagway, kag wala maglapad
ang pilas, mahigko ang butang. Paga-
sunugon mo ini sa kalayo ; inuk-uk sia

sing madalum., bisan sia sa kadaygan,
bisan sia sa sulud.

56 Kag kon magtulok ang saserdote

sang pilas, kag yari karon : kon naglus-

pad ini, sa tapus na mabunakan ; iiiyan

pagagision nij^a ini sa panapton, kon sa

panit- kon sa tindug kon sa pugawa.

57 Kag kon magdayag ini liwan sa pa-

napton, bisan sia sa tindug, bisan sia sa

pugawa, kon sa bisan ano nga gamit
nga ginhimo sa panit, tabukaw ini nga
nagbuka : pagasunugon mo sa kalayo
ang butang nga sa iya yara ang pilas.

58 Kag ang panapton, bisan sia tindug,

bisan sia pugawa, kon sa bisan ano nga
gamit nga ginhimo sa panit, nga paga-
bunakan mo, kag kon madula sa iya ang
pilas, pagabunakan ini sa makaduha

;

kag magamatinlo.

59 Ini amo ang kasogoan nahanu-
ngud sang pilason nga tabukaw sa pa-

I napton, sa delana, kon sa lino, kon
! sa tindug, kon sa pugawa, kon sa bisan
' ano nga gamit nga ginhimo sa panit,

j

sa pagpakatinlo kon sa pagpakahigko
sini.

j

Ang pagpaninlo sang tabukawon nga nag-ayo.

KAG si lehoba naghambal kay
14 Moises, nga nagasiling

:

2 "Yari karon ang kasogoan naha-
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nungud sa tabukawon sa adlaw sang iya

pagpaninlo : pagadalhon sia sa saserdote.

3 Kag ang saserdote magagowa sa

dulugan. Pagatulnkon sia sang saser-

dote, kag yari karon : kon ang pilas nga
tabukaw nag-ayo na kag binulagan niya
ang tabukawon,

4 Niyan ang saserdote magasogo nga
magakuluha, nga sa sadtong magapa-
ninlo, sing duha ka magamay nga pispis

nga mga matinlo kag mga buhi, pati

sang kahoy nga sedro, kag sang eskar-

lata kag isopo.

5 Kag ang saserdote magapapugot
sing isa sang mga magamay nga pispis

sa ibabaw sang isa ka suliidlan nga
duta, sa ibabaw sang mga tubig nga
nagailig.

6 Nahanungud sa pispis nga buhi, pa-
gakuhaon sia upud sang kahoy nga sedro,

sang eskai lata kag sang hisopo ; kag
bas-on sila upud sang pispis nga buhi,

sa dugo sang pinugutan nga pispis, sa

ibabaw sang mga tubig nga nagailig.

7 Paga;sablig niya ini sa ibabaw sad-

tong pagatinloan sang tabukaw sing ma-
kapito, kag pagapakatinloon sia niya

;

ugaiing pagabuhian niya ang pispis nga
buhi sa ibabaw sang kadaygan sang
latagon.

8 Kag yadtong nagapaninlo, magapa-
munak sang iya mga panapton, maga-
kiskis sang bug-os niya nga buhok, kag
magapanghugas sia sa tubig ; kag maga-
matinlo sia. Sa tapus sini sarang sia

makasulud sa dulugan, apang magapuyo
sia sa, gowa sang iya layanglayang sing
pito ka adlaw.

9 Sa ikapito nga adlaw, magakiskis s:a

liwan sang bug-os niya nga bohok sa do,
sang bungut kag sang mga kilay : paga-
kiskison niya ang bug-os ni5/^a nga buhok.
Ugaiing magapamunak sia sang iya mga
panapton, magahugas sia man sang iya
unud sa tubig, kag magamatinlo sia.

10 Sa ikawalo nga adlaw magakuha
sia sing duha ka kordero nga walay
dagta, kag isa ka obeha nga isa ka tuig,

nga walay dagta, kag subung nga halad
nga kalan-cn ang tatlo ka ikapulo sang
isa ka cpa nga harina nga malum-ok,
nga nasamoan sang lana kag isa ka log
nga lana.

11 Kag ang saserdote nga nagatinlo
sa iya, magapaatubang sa tawo, nga
ginatinloan, upud sadtong mga butang.

I

sa atubangan ni lehoba, sa salamputan
sang Layanglayang sang pakigkitaan.

j

12 Kag ang saserdote magakuha sing
isa sang mga kordero, kag pagaihalad
niya sia, subung nga halad sa kasal-
anan, upud sang log nga lana, kag
pagahabugon niya sila subung nga
halad nga hinabog sa atubangan ni

lehoba.

j

13 Pagapugatan niya ang kordero sa

]

duug, diin ginapugutan ang halad tungud
sang sala kag ang halad nga sinunog, sa
duug nga balaan ; kay iya sang saser-

dote ang halad sa kasal-anan, subung
j

man ang halad tungud sang sala : bu-
i

tang ini nga balaan gid.

14 Kag ang saserdote magakuha sang
dugo sang halad sa kasal-anan, kag

\
pagaibutang sia sang saserdote sa labit

sang dulungan nga too sadtong ginatin-

loan, kag sa ibabaw sang kumulagko
sang iya kamut nga too, kag sa ibabaw
sang kumulagko sang iya tiii nga too.

15 Kag ang saserdote magakuha sing
bahin sang log nga lana, kag pagaiula
niya ini sa ibabaw sang palad sang iya
kamut nga wall.

16 Kag ang saserdote magabasa sang
tudlo sang kamut nga too sa lana, nga
yara sa iya kamut nga wala, kag sa iya
tudlo magasablig sia sing lana sa maka-

!

pito sa atubangan ni lehoba :

17 Kag ang mabilin sang lana, nga
yara sa iya kamut, pagaibutang sang
saserdote sa labit sang dulungan nga too
sang nagapaninlo kag sa ibabaw sang
kumulagko sang iya kamut nga too, kag
sa ibabaw sang kumulagko sang iya tiil

nga too, sa ibabaw sang dugo sang halad
sa kasal-anan.

18 Kag ang mabilin sang lana, nga
yara sa kamut sang saserdote, pagai-
butang niya ini sa ibabaw sang olo
sadtong nagapaninlo ; kag ang saser-

dote magahimo sang katumbasan tungud
sa iya sa atubangan ni lehoba.

19 Niyan ang saserdote magahalad
sang halad sa kasal-anan, kag magahimo
sang katumbasan sadtong nagapaninlo
sang iya kahigkoan; sa gilayon paga-
pugutan niya ang halad nga sinunog.
20 Kag ang saserdote magahalad

sang halad nga sinunog kag sang halad
nga kaian-on sa ibabaw sang halaran,

kag ang saserdote magahimo sang ka-
tumbasan tungud sa iya, kag magama-
tinlo sia.

145



14.21. LEBITIKO. 14. 43.

21 Apang Icon imol sia kag indi sia

makalambut sini, magakuha sia sing isa

lamang ka kordcro nga sa halad sa ka-
sal-anan, subung nga halad nga hina-

bog, kag sang halaad sa katumbasan
tungud sa iya, kag ang isa ka ikapiilo ka
babin sang cpa sa maluni-oK nga harina
nga nasamoan sang lana, nga sa halad
nga kalan-on, kag isa ka log nga lana,

22 Kag duha ka tokmo kon duha ka
salampati, sono sang iya mandangatan,
kag pagagamiton sila, ang isa sa halad
tungud sang sala, kag ang isa sa halad
nga siiiunog.

23 Sa ikawalo ka adlaw sang iya
pagpaninlo, pagadalhon niya sila sa

saserdote, sa salamputansang Layangla-
yang sang pakigkitaan sa atubangan ni

lehoba.

24 Kag ang saserdote magakuha sang
kordero sang halad sa kasal-anan kag
ang log nga lana, kag pagahabugon sila

sang saserdote, subung nga halad nga
hinabog sa atubangan ni lehoba.

25 Pagapugutan ang kordero nga
halad sa kasal-anan, kag magakuha ang
saserdote sa dugo sang halad sa kasal-

anan, kag pagaibutang sia niya sa labit

sang dulungan nga too sadtong nagapa-
ninlo, kag sa ibabaw sang kumulagko
sang iya kamut nga too, kag sa ibabaw
sang kumulagko sang iya till nga too.

26 Ang saserdote magaula sang ba-
hin sang lana sa ibabaw sang palad
sang iya kamut nga waia

;

27 Kag ang saserdote, sa tudio sang
kamut nga too, magasablig sang lana
nga yara sa iya kamut nga wald sing
makapito, sa atubangan ni lehoba.

28 Kag sa lana, nga yara sa iya kamut,
ang saserdote m.agabutang sa labit sang
dulungan nga too sadtong nagapaninlo,
kag sa ibabaw sang kumulagko sang iya

kamut nga too, kag sa ibabaw sang
kumulagko sang iya till nga too, sa

ibabaw sang duug diin ginbuiang ang
dugo sa kasal-anan.

29 Kag ang nabilin sang lana, nga
yara sa kamut s:ing saserdote, pagai-
butang niya ini sa ibabaw sang olo

sadtong nagapaninlo, sa paghimo sang
katumbasan tungud sa iya sa atubangan
ni lehoba.

30 Kag m.igahalad sia sing isa sang
mga tokmo, kon isa sang mga salampati,
nga madai gatan niya :

31 Sono sang iya m idangatan, ang isa

sa halad tungud sang sala, kag ang isa sa
halad nga sinunog pati ang halad nga
kalan-on. Kag ang saserdote maga-
himo sang katumbasan tungud sadtong
nagapaninlo, sa atubangan ni lehoha.

32 Ini amo ang kasogoan nahanu-
ngud sang may pilas nga tabukaw, nga
ang iya mga kalalangan indi tuman sa
iya pagpaninlo."

33 Kag si lehoba naghambal kay
Moises kag kay Aaron, nga nagasiling :

34 " Kon niakasulud na kamo sa duta
sang Kanaan, nga pagaihatag ko sa inyo
sa pagtagiya sa iya, kag ako magbutang
sang pilas nga tabukaw sa isa ka balay
sa duta nga magatagiya kamo

;

35 Niyan yadtong tagiya sang balay
magakadto kag magapahibalo sini sa
saserdote, nga nagasiling: Daw may
ginatan-aw ako nga pilas nga tabukaw
sa ako7i balay.

36 Ang saserdote magasogo, nga ha-
wanan ang balay, sa wala pa ang saser-

dote magsulud sa pagusisa sang pilas,

agud nga ang tanan nga yara sa balay
indi madagtaan ; kag sa tapus sini maga-
sulud ang saserdote sa pagtan-aw sa
iya.

37 Fagatan-awon niya ang pilas, kag
yari karon: kon ang pilas yara sa mga
dingding sang balay, sa dagivay sang
mga yupok nga hilawhilaw kon mapu-
lapula, nga ang dagway nagayupok sa

dingding;

38 Niyan ang saserdote magagowa sa

balay tubtub sa salamputan niya, kag
pagapaiakpan niya ang balay sa pito ka
adlaw.

39 Sa ikapito nga adlaw ang saserdote
magabalik, kag magatulok; kag yari

karon : kon ang pilas naglapad sa mga
dingding sang balay

;

40 Niyan ang saserdote magapagabut
sang mga bato, nga nahamtangan sang
pilas, kag ihaboy sila sa gowa sang
banwa sa duug nga mahigko.

4£ Kag pagapakiskisan niya ang balay
sa sulud palibot, kag ang yab-ok,
nga nakuba nga ginkiskis, pagaihaboy
im sa gowa sang banwa, sa duug nga
mahigko.
42 Niyan pagakuhaon ang iban nga mga

bato kag pagaiuli sila sa baylo sadtong
mga bato, kag pagakuhaon ang iban
nga sinamo kag pagaihamlas sa balay.

43 Apang kon magbalik kag magbuka
ang pilas sa balay, sa tapus nga napanga-
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but ang mga bato, kag sa tapus nga
nakagisan ang balay, kag sa tapus nga
mahamlas sia,

44 Alyau magasuiud ang saserdote,

kag magatulok sa iya, kag yari karon

:

kon ang piias naglapad sa balay, tabukaw
ini nga amomotol sa bakdv : ini sia

mahigko.

45 Kag pagagub-on ang balay, ang
iya mga bato, snbung man ang iya mga
kahoy, kag ang tanan nga ginub-an sang
balay kag, pagadalhon ang tanan sa

gowa sang ban wa, sa duug nga ma-
higko.

46 Ang magsulud sa sadto nga balay
sa bug-OS nga dag-on nga natakpan sia,

magamahigko sia tubtub sa hapon ;

47 Subung man ang maghigda sa

sadtong balay, magapamunak sang iya

m.ga panapton; ang m_agkaon man sa
sadtong balay, magapamunak sang iya
mga panapton.

48 Kag kon sa pagsnliid sang saser-

dote, makita niya, kag yari karon : kon
wala maglapad ang pilas sa balay, sa

tapus nga nahapulas sia, niyafi ang saser-

dote magapakatinio sang balay, kay
nag-ayo ang pilas.

49 Niyan sa pagkuha sang sala sa
balay, m.agakuha sia sing duha ka maga-
may nga pispis, kag kalioy nga sedro,
eskar lata kag hisopo

;

50 Kagpagapugutan niya ang isa sang
mga pispis sa ibabaw sang isa ka suludlan
nga duta, sa ibabaw sang mga tubig nga
nagailig.

51 Ugaling pagakuhaon nij-^a ang ka-
hoy nga sedro, ang hisopo kag ang eskar-
lata, pati sang pispis ngabuhi ;kagpaga-
bas-on sila niya sa dugo sang pinugutan
nga pispis kagsa mga tubig nga nagailig,

kag pagasabligon niya ang balay sing
makapito.

52 Kagpagakuhaan niya sang sala ang
balay tungud sang dugo sang pispis, tu-

ngud sang mga tubig nga nagailig, tu-

ngud sang pispis nga buh', tungud sang
kaho}'' nga sedro, tungud sang hisopo
kag tungud sang eskarlata.

53 Kag pagabuhian ni3^a ang pispis nga
buhi sa goAA a sang banwa sa ibabaw sang
kadaygan sang latagon ; kag pagahimoon
niya ang katumbasan tungud sang balay,

kag magamatinlo sia.

54 Ini amo ang kasogoan nahanungud
sa tanan nga pilas nga tabukaw, kag
dukut,

55 Kag sa tabukaw sang panapton
kag sa iya sang balay

;

56 Kag sa hubag, sa kugan kag sa
dagta nga makanaw

;

57 Sa pagtudlo kon ang isa ka hutang
mahigko kon matinlo sia. Ini among
kasogoan nahanungud sa tabukaw."

Mfa nagapalangowa sa lalaki kag sa babae.

KAG si lehoba naghambal kay
Moises kag kay Aaron nga naga-

siiing

:

2 " Ihambal-ninj/o sa m.ga inanak ni
Israel ka^g isiling sa ila : Ang tanan nga
lalaki nga may nagapalangowa sa iya
unud, ang nagapalangowa sa iya naghi-
mo sa iya nga mahigko.

3 Kag yari karon, amo ang mangin-
kahigkoan niya, nahanungud sang naga-
palangowa sa iya, bisan sia nga ang iya
unud magpagowa sang nagapalangowa
sa i3'a, bisan sia nga ang iya unud,
ginpungan sa iya ang palangowa, ini

among kahigkoan niya.

4 Ang tanan nga higdaan, nga sa
ibabaw niya maghigda ang ginapangowa-
an, magamahigko sia, kag ang tagsa ka
galamiton i;ga malingkoran niya, ma-
gamahigko ini.

5 Bisan sin-o nga tawo nga magkam-
lut sang iya higdaan, magapamunak
sang iya mga panapton, kag sia maga-
panghugas sa tubig, kag magamahigko
sia tubtub sa hapon.

6 A.ng maglingkod sa ibabaw sang
galamJton, nga ginlingkoran sang gina-
pangowaan, magapamunak sang iya mga
panapton, kag sia magapanghugas sa
tubig, kag magamahigko sia tubtub sa
hapon.

7 Ang magkamlut man sang unud
sadtong ginapangwaan, magapamunak-
sang iya mga panapton, kag sia maga-
panghugas sa tubig, kag magam.ahigko
sia tubtub sa hapon.

8 Kag kon ang ginapangowaan mag-
panupla sa tawo nga miatinlo, ini sia

magapamunak sang iya mga panapton,
kag magapanghugas sia sa tubig, kag
m.agamahigko sia tubtub sa hapon.

9 Bisan ano nga salakyan nga paga-
sakyan sang ginapangowaan, magama-
higko sia.

10 Kag ang tanan nga tawo nga mag-
kamlut sang bisan ano nga butang nga
didto anay sa idalum niya, magamahig-
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ko sia tubtub sa hapon ; kag ang mag-
dala sadtong mga hiitang, magapamunak
sang i3-a mga panapton, kag magapang-
hugas sia sa tubig kag magamahigko
sia tubtub sa hapon.

11 Kag yadtong tanan nga makamlut
sang ginapangowaan, nga wala sia anay
makapanghunaw sa tubig sang mga ka-
mut, sia man magapamunak sang iya

mga panapton, kag magapanghugas sia

sa tubig, kag magamahigko sia tubtub
sa hapon.

12 Kag ang suludlan nga duta nga na-

kamlut sang ginapangowaan, pagabo-
ongon, kag ang tanan nga gamit nga ka-

hoy,'pagahugasan sang tubig.

13 Kon ang ginapangowaan magma-
tinlo, pagaisipon sing pito ka adlaw nga
sa iya pagpaninlo ; kag magapamunak
sia sang iya mga panapton, magapang-
hugas sia man sang iya mga unud sa mga
tubig nga ilig, kag magamatinio sia.

14 Kag sa ikawalo ka adlaw magakuha
sia sing duha ka tokmo, kon duha ka sa-

lampati kag pagaihalad niya siJa sa atu-

bangan ni lehoba sa salamputan sang
Layanglayang sang pakigkitaan, kag pa-

gaihatag ni3'^a sila sa saserdote.

15 Kag ang saserdote raagahalad sa

ila, ang isa nga sa halad tungud sang
sala, kag ang isa nga sa halad nga sinu-

nog ; kag ang saserdote niagahinio sang
katumbasan tungud sa iya sa atubangan
ni lehoba bangud sang pagpangowa sa

iya.

16 Ang lalaki, sa gihapon nga mag-
awas sa iya ang binhi, pagahugasan niya
sang tubig ang bug-os niya nga unud, kag
magamahigko sia tubtub sa hapon.

17 Kag ang tanan man nga panapton
kag ang tanan nga panit nga inav/asan
niya, pagahugasan sang tubig, kag maga-
m^ahigko ini tubtub sa hapon.

18 Ang babae man nga sa iya mag-
dulcg ang lalaki nga inawasan, sila ma-
gapanghugas sa tubig kag magamahig-
ko siiatubtub sa hapon.

19 Kon ang babae ginapangowaan,
kag kon nagapangowa ang dugo sa iya

unud, sa sulud sang pito ka adlaw didto
sia sa iya kalrigkoan, kag yadtong tanan
nga m.agkamlut sa iya, magamahigko
tubtub sa hapon.

20 Yadtong tanan nga pagahigdaan
niya sa sulud sang iya pagkahigko, ma-
gamahigko ini ; kag yadtong tanan nga
malingkoran, juagamahigko man.

21 Bisan sin-o nga magkamlut sang
iya higdaan, magapamunak sang iya
mga panapton, kag magapanghugas sia

sa tubig, kag magamahigko sia tubtub
sa hapon.

22 Bisan sin-o nga magkamlut sang
bisan ano nga galamiton nga ginlingko-
ran niya, magapamunak sang iya mga
panapton, kag magapanghugas sia sa
tubig, kag magamahigko sia tubtub sa
hapon.

23 Kon may isa ka dagia nga didto sa

ibabaw sang h!g^laan, kon sa ibabavv
sang galamiton sa diin sia naglingkod,
bisan sin-o nga magkamlut sa iya, ma-
gamahigko tubtub sa hapon.

24 Kag kon mahanabu, nga ang isa ka
lalaki magdulog sa iya, kag ang iya ka-
higkoan magdagia sa iya, magamahigko
sia sa pito ka adlaw ; kag ang bug-os
nga higdaan nga pagan gdaan niya,

magamahigko.
25 Kon ang isa ka babae ginapangowa-

an sang iya dugo sa malawig nga
mga adlaw luwas sang panag-on sang
iya pagkahigko nga Jiinabaiasan 6 kon
ginapangowaan sia sing kapin sang
pa;-ag-on- sang iya pagkahigko ; ang la-

s' an nga panag-on sang pagpangowa
sang iya kahigkoan magamanginsubung
sang mga adlaw sang iya pagkahigko :

sia magamahigko.
26 Ang tanan nga higdaan, nga ma-

higdaan niya sa bug-os nga panag-on sa

pagpangowa sa iya, magamanginsu-
buiig sang higdaan sang iya pagkahig-
ko ; kag ang tanan nga galamiton nga
malingkoran niya, magamahigko su-

bung sang kahigkoan sang iya pagkahig-
ko 7iga khmbata^an.

27 Bisan sin-o nga magkamlut sadtong
mga butang, magamahigko sia; kag ma-
gapamunak sang iya mga panapton, kag
magapanghugas sia sang tubig, kag ma-
gamahigko sia tubtub sa hapon.

28 Kon sia magtinlo sang ragapango-
wa sa iya, magaisip sia nga sa ij'^a

sing pito ka adlaw, kag sa gilayon ma-
gamatinio sia,

29 Kag sa ikawalo nga adlaw, magaku-
ha sia sing duha ka tokmo kon duha ka
salampati, kag pagadaihoa niya sila sa

saserdote, sa salamputan sang Layang-
layang sang pakigkitaan.

30 Kag a! g saserdote magahaladsang
isa nga sa haiad tungud sang sala, kag
ang isa nga sa halad nga sinunog;
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kag ang saserdcte magahimo sang ka-

tumbasan tungud sa iya sa atubangan ni

lehoba, bangud sang nagapangowa sa

iya pagkahigko.

31 Pagapainon ninyo ang mga inanak
ni Israel sa ila niga kahigkoan, agud
nga indi sila magkalamatay tungud sa

ila mga kahigkoan, kon pagdagtaaii
nila ang akon Puluy-an nga vara sa

•tunga nila.

32 Ini amo ang kasogoan nahanungud
sang ginapangowaan, kag sa sadtong
ginaa wasan sang binhi, nga nagapahigko,

33 Kag nahanungud sa babae nga
nagabalatian sa iya pagkahigko, kag
sa taiian nga gina^tangowaan, bisan sia

lalaki, bisan sia babae, kag sa laiaki nga
magdulog sa babae nga mahigko.

16

«' c,

Aag picsta nga tinuig sang katuoibasau.

KAG si lehoba nagliambal kay
Moises sa tapus sang pagkamatay

sang dub a ka anak ni Aaron, nga nag-
palapit sila sa atubangan ni lehoba, kag
tungud sini nagkalamatay sila.

2 Kag si lehoba nagsiling kay ?doises :

Sogoa si Aaron, nga imo litud, nga
indi sa tanan nga panag-on magsulud sia

sa balaan nga Pukr-^-an, sa kumbung sa
suliid, sa atubangan sang pakilooyan
nga yara sa ibabaw sang kaban, basi pa
nga mamatay sia ; kay ako magapaha-
yag sa panganud sa ibabaw sang paki-
looyan.

3 Yari karon, sa sini magasulud si

Aaron sa balaan nga Puluy-an : nga
may isa ka tinday sang baka nga sa
halad tungud sang sala, kag isa ka
karnero nga sa halad nga sinunog.

4 Magapanaput s.'a sang balaan nga
bay6 nga nialaba nga lino, kag magadala

tsia
sa ibabaw sang iya unud sang mga

sarowai nga lino : kag niagawa.gl;us sia

sang wagkus nga lino, kag pagaitabon
sa olo ang iurbante nga lino. Ini sila

amo ang mga panapton nga balaan
;

busa magapanghugas sia sang iya uuud
sa tubig, kag magapanaput sia sa ila

5 Kag magakulia sia gikan sa kati-

»lingban sang mga inanak ni Israel, sing
duha ka kanding nga lalaki nga sa halad
tungud sang sala, kag isa ka karnero nga
sa halad nga sinunog.
6 Kag pagaihalad ni Aaron ang tin-

day sang baka nga halad tungud sang
sala, ang isa nga tungud sa i^a kag maga-

himo sia sang katumbasan tuftgud sa iya
gid kag tungud sa iya balay.

7 Kag pagakuhaon niya ang duha ka
kanding nga laiaki kag pagaipahamtang
niya sila sa atubangan ni lehoba, sa sa-
lamputan sang Layauglayang sang
pakigkitaan.

8 Kagpagapapalai'anan ni Aaron ang
duha ka kanding nga lalaki, ang isa ka
kapalaran nga kay lehoba, kag ang isa

nga kay Asasel.

9 Kag pagaihalad ni Aaron ang
kanding nga lalaki, nga nahologan sang
kapalaran nga kay lehoba, kag pagai-
halad sia niya subung nga halad tungud
sang sala

;

10 Apang ang lalaki nga kanding nga
nahologan sang kapalaran nga kay
Asasei, pagaipahamtang sia nga buhi sa

atubangan ni lehoba, sa paghimo sang
katumbasan bangud sa iya, nga ipadala
sia kay Asasel sa kahanayakan.

11 Kag si Aaron magalialad sang
tinday sang baka sang halad tungud
sang sala, nga tungud sa iya ini, kag
magahimo sang katumbasan tungud sa
iya gid kag tungud sa iya balay, nga
magapugot sia sang tinday sang baka
nga halad tungud sang sala, nga tungud
sa iya ini.

12 Kag magakaha sia sing isa ka
insensario nga puno sang mga baga nga
kalayo sa ibabaw sang halaran, nga
vara sa atubangan ni lelioba ; kag tnaga-

haknp ang iya duha ka kamut sing puno
sang insienso nga mahamut nga nabuk-
buk, kag paga.dalhon niya ini sila sa

sulud sang kumbong

;

13 ICag pagaibutang niya ang insienso

sa ibabaw sang kalayo, sa atubangan ni

lehoba, agud nga ang panganud nga aso
maglikup sang pakilooyan, nga yara sa

ibabaw sang kahan sang pagparaatuud,
agud nga sia indi mamatay.

14 Sa gilayon magakuha sia sa dugo
sang tinday sang baka, kag pagaisablig
niya sang iya tudlo sa ibabaw sang ka-
daygan sang pakilooyan nayon sa Sidla-

ngan ; kag sa atubangan sang pakiloo-
yan pagasabligan niya sing makapito
sang iya tadlo sang dugo.

13 Kag pagapugutan niya ang lalaki

nga kanding sang halad tungud sang
sala, nga iya sia sang banwa, kag paga-
dalhon niya ang iya dugo sa suliid sang
kum.bung ; kag pagahimoon niya sa iya

dugo sabung gid nga ginhirao niya sa
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dugo sang tinday sang baka, nga isablig

ini sa ibabaw sang pakilooyan kag sa

atubangan sang pakilooyan.
16 Magahimo sia sang katumbasan

tungud sang balaaii nga Pulio'^-an,

bangud sang mg i kahigkoan sang mga
inanak ni Israel kag sang il'.i mga pagia-

pas, sono sang tanan nila nga mga sala

;

sa amo nga bagay pagahimoon niya sa

Layanglayang sang pakigkitaan, nga
nagapuyo upud sa ila sa tunga sang ila

mga kahigkoan.

17 Kag wala gid sing bisan isa ka
tawo nga 5'^ara sa Layanglayang sang
pakigkitaan, sang sia magsulud sa

paghimo sang katumbasan sa suli'id

sang balaan nga Puluy-an, tubtub nga
maggowa sia ; kag magahimo sia sang
katumbasan tungud sa iya gid, tungud
sa iya balay, kag tungud sa bug-os nga
katilingban sa Israel.

18 Kag magagowa sia nayon sa hala-

ran nga yara sa atubangan ni lehoba
kag magahimo sia sang katumbasan
tungud sa iya ; magakuha sia sang dugo
sang tinday sang baka kag sang dugo
sang lalaki nga kanding, kag pagaibutang
nij^'a ini sa ibabaw sang mga sungay
sang halaran palibot.

19 Sa dugo magasablig man sia sang
iya tudlo, sa ibabaw niya, sing maka-
pito, kag pagatinloan niya ini kag paga-
pakabalaanon niya ini, bangud sang mga
kahigkoan sang mga inanak ni Israel.

20 Kon makatapiis sia sa paghimo
sang katumbasan tungud sang balaan
nga Puluy-an, kag tungud sang Layang-
layang sang pakigkitaan, kag tungud sang
halaran, pagaihalad niya ang kanding
nga lalaki nga buhi.

21 Kag pagaibutang ni Aaron ang
duha niya ka kamut sa ibabaw sang
olo sang kanding nga lalaki nga buhi,
kag magatuad sia sa ibabav/ niya sang
tanan nga mga kalainan sang mga ina-

nak ni Israel, kag sang tanan niya nga
mga paglapas, sono sang tanan nila nga
mga sala

;
pagaitungtung niya sila sa

ibabaw sang olo sang kanding nga
lalaki, kag sia magapadala sini sa ka-
hanayakan sa kamut sang isa ka tawo
nga rahanda.

22 Ang kanding nga lalaki magadala
sa ibabaw niya sang tanan nga mga
kalautan nila sa duta nga wala pagapuy-
i ; kag ang tawo magabuhi sang kanding
nga lalaki sa kahanayakan.

23 Kag si Aaron magasulud sa La-
yanglayang sang pakigkitaan, kag maga-
uba sang rnga panapton nga lino, nga
ginsuklub niya sa pagsuliid sa balaan
nga Puluy-an, kag pagaibilin niya sila

didto.

24 Sia raagahugas sang iya unud sa
tubig sa duug nga balaan, kag maga-
suklub sia liwan sang iya mga panap-
ton ; kag magagowa sia kag magahalad
sia sang iya halad nga sinunog kag sang
halad nga sinunog sang banwa, nga
nagahimo sang katumbasan tungud sa
iya gid kag tungud sang banwa.

25 Kag pagaipasunog niya sa ibabaw
sang halaran ang sapay sang halad
tungud sang sala.

26 Kag yadtong nagbuhi sang kanding
nga lalaki kay Asasel, magapamunak
sang iya mga panapton kag magapang-
hugas sang iya mga unud sa tubig

;

kag sa tapus sini sarang sia makasuiud
sa dulugan.

27 Nahanungud sa tinday sang baka
sang halad tungud sang sala kag sa

kanding nga lalaki sang halad tungud
sang sala, nga ang iya dugo gindala sa

sulud sang balaan nga Puluy-an sa pag-
himo sang katumbasan, pagaipagowa
sila gikan sa dulugan, kag pagasunogon
sa kalaj^o ang ila mga panit, ang ila unud
kag ang ila ipot.

28 Kag ang nagsunog sa ila, maga-
pamunak sang iya mga panapton kag
magapanghugas man sang_ iya unud
sa tubig, kag sa tapus sini sarang sia

makasuiud sa dulugan.

29 Kag ini magamanginpalatukuran
ninyo sa gihanon : sa bulan nga ikapito,

sa ikapiilo nga adlaw sang bulan, paga-
papaubuson nin^'o ang inyo mga kalag,

kag indi gid kamo magpalangabudlay,
bisan ang tumandok, bisan ang dumu-
luong, nga nagapanlugayaw sa tunga
ninyo.

30 Kay sa sini nga adlaw, pagahi-
moon ang katumbasan tungud sa inyo
nga sa pagtinlo sa inyo : sa inj'^o tanan
nga mga sala magatilinlo kamo sa atu-

bangan ni lehoba.

31 Ini m.anginisa ka sabado ninyo, isa

ka pahuway, kag pagapapaubuson nin3'-o

ang inyo mga kalag: palatukuran ini sa

gihapon.

32 Kag ang saserdote, nga hinaplas
kag pinahanungdan, agud nga maghikot
sia sang pagkasaserdote sa salili sang
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iya amay, magahimo sang katiimbasan,

kag magapanapui sang mga panapton
nga lino, sang mga panapton nga balaan.

33 Rag magahimo sia sang katum-
basan tungud sang balaan nga puluy-

an ; tungud sang La^^anglayang sang
pakigkitaan kag tungud man sang hala-

ran magahimo sia sang katumbasan

;

kag magahimo sia sang katumbasan
tungud sang mga saserdote, kag tungud
sang bug-OS nga banwa sang katiling-

ban.

34 Kag ini manginpalatukuran ninyo
sa gihapon, sa paghimo sang katumba-
san tungud sang m.ga inanak ni Israel,

bangud sang tanan nila nga mga sala,

sa makaisa ang tuig," Kag ginhimo ni

Aaron, sono sang ginsogo ni lehoba kay
Moises.

Ang; bugtong nga balaan nga Puluy=an.

^n KAG si lehoba naghambal kay
B ' Moises, nga nagasiling :

2 " Iharabal kay Aaron kag sa iya
mga anak kag sa tanan nga mga inanak
ni Israel, kag isiling sa ila : Ini amo ang
ginsogo ni lehoba, nga nagasiling :

3 Bisan sin-o nga tawo sa balay ni

Israel nga magpugot sing baka, kon
obeha, kon kanding sa sulud sang dulu-
gan, kon nga magpugot sa ila sa gowa
sang dulugan,

4 Kag indi pagdalhon sila niyasa sa-

lamputan sang Layanglayang sang pa-
kigkitaan, sa paghalad sang halad kay
lehoba sa atubangan sang Puluy-an ni

lehoba, ang dugo pagaipanungud sa
amo nga tawo : nagula sia sing dugo,
kag 5^adtong tawo pagautdon sa tunga
sang iya banwa.

5 Ini amo agud nga ang mga inanak
ni Israel magdalala diri sang ila mga
halad, nga ginahalad nila sa ibabaw sang
kadaygan sang mga latagon ; kag nga
magdalalala sila sa ila nayon kay
lehoba, sa salamputan sang Layangla-
yang sang pakigkitaan, sa saserdote, kag
pagihalad sila nila subung nga mga
halad sa paghidaet kay lehoba.

6 Ang saserdote magasablig sang //(.'

dugo sa ibabaw sang halaran ni lehoba,
sa salamputan sang Laj-anglayang sang
pakigkitaan, kag pagaipasunog nij^a ang
mga sapay nila sa baho nga kahalamut-
an kay lehoba.

7 Kag sila indi na magahalalad sang

ila mga halad sa mga yav/a, nga sa
olehe nila nagapalakighilawas sila : ini

manginpalatukuran nila sa gihapon sa
ila mga kaliwatan.

8 Pagaisiling mo sa ila : Bisan sin-o
nga tawo sa balay ni Israel, kon sa mga
dumuluong nga nagapanlugayaw sa
tunga ninyo, nga maghalad sang halad
nga sinunog kon halad,

9 Kag indi niya pagdalhon sa salam-
putan sang Layanglayang sang pakig-
kitan sa paghalad sini kay lehoba, ang
amo nga tawo pagautdon sa tunga sang
iya banwa.

Ginadumilian ang pagkaon sing dugo.

10 Kag bisan sin-o nga tawo sa balay
ni Israel, kon sa mga dumAiluong nga
nagapuluyo sa tunga ninj^o, nga magka-
on sang bisan ano nga dugo, pagaibutang
ko ang akon nawung batok sadtong
tawo nga magkaon sing dugo, kag
pagautdon ko sia sa tunga sang iya
banwa.

11 Kay ang kabuhi sang unud vara
sa dugo ; kag ginhatag ko ini sa inyo sa
ibabaw sang halaran sa paghimo sang
katumbasan, tungud sang inyo mga
kalag, kay ang dugo among nagahimo
sang katumbasan tungud sang kalag.

12 Ngani nagsiling ako sa mga
inanak ni Israel : walay sin-o nga tawo
sa tunga ninyo, nga magkaon sing dugo

;

bisan dumuluong man, nga nagapan-
lugayaw sa tunga ninyo, magkaon sing

dugo.
13 Kag kon bisan sin-o nga tawo sa

mga inanak ni Israel, kon sa mga
dumuluong, nga nagapuluyo sa tunga
nila, nga makaayam sing sapat kon
pispis, nga ginatugut sa pagkaon, pagai-
ula niya ang iya dugo, kag pagatabonan;
niya sia sang duta

;

14 Kay ini amo ang kabuhi sang tanan
nga unud ; ang iya dugo amo man ini

ang iya kabuhi. Ngani nagsiling ako
sa mga inanak ni Israel : Indi kamo
magkaiaon sang dugo sang bisan ano
nga unud, kay ang kabuhi sang tanan
nga unud amo ang iya dugo : yadtong
tanan nga magkaon sa iya, pagautdon
sia.

15 Kag bisan sin-o nga magkaon sang
lawas nga patay, kon sang glnihay-

gihay sang mga mapintas nga sapat,

bisan sia tumanduk, bisan sia dumulu-
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ong, inagapamunak sang iya mga
panapton kag magapanghugas sia sa

tubig, kag magamahigko sia tubtub sa

hapon ; sa olehe manginmatinlo sia.

l6 Kag kon indi magpamunak sia sa

ila, bisan magpanhugas sang iya iinuci,

magadala sia sang iya kalautan."

Mga paghiliusa nga s'iaadumilian kag ang mga

sala batok sa kinaugali.

HO KAG si lehoba naghambal kay
iO Moises, nga nagasiling:

2 " Ihambal sa mga inanak ni Israel

kag isiling sa ila : Ako amo si lehoba

nga inyo Dios.

3 Indi kamo maghilimo subung sang

ginahimo nila sa duta sa Egipto, sa diin

nagpuluyo kamo ; bisan maghilimo-ka-

mo, subung sang ginahimo nila sa duta

sa Kanaan, sa diin ginadala ko kamo
;

bisan maglalakat-kamo, sono sang ila

mga palatnkura7i.

4 Ibutang-ninyo sa buhat ang akon
mga palatukuran kag mga tulumanon sa

paglakat sa ila : ako si lehoba nga inyo

Dios.

5 Pagaibutang ninyo sa buhat ang
akon mga palatukuran kag ang akon mga
tulumanon ; kay magakabuhi ang tawo,

nga maghimo sa ila : ako si lehoba.

6 Walay sin-o nga tawo sa inyo nga
magpalapit sa bisan kay sin-o nga iya

himata nga malapit, sa pagbukas sang iya

kahubo : ako si lehoba.

7 Indi mo pagbuksan ang kahubo sang

imo amay, bisan ang kahubo sang imo
iloy ; iloy mo sia : indi mo pagbuksan
ang kahubo niya.

8 Indi mo pagbuksan ang kahubo
sang asawa sang imo amay : kahubo sia

sang imo amay

;

9 Bisan ang kahuho sang imo litud

nga babae, anak nga babae sang imo
amay, kon anak nga babae sang imo
iloy, nga natawo sa bak'o^ kon luv/as sa

iya : ang kahubo nij^a sini indi mo
pagbuksan.

10 Bisan ang kahubo sang anak nga
babae sang imo anak nga lalaki, kon
sang anak nga babae sang imo anak nga
babae : ang kahubo nila sini indi mo
pagbuksan, kay ang ila amo gid ang imo
kahubo

;

Tl Bisan ang kahobo sang anak nga
babae sang asawa sang imo amay, nga
pinanganak sang imo amay: utud mo

sia nga babae : ang kahubo niya indi mo
pagbuksan.

12 Tndi mo pagbuksan ang kahubo
sang utud nga babae sang imo amay

:

himata nga malapit sia sang imo amay.
13 Indi mo pagbuksan ang kahubo

sang utud nga babae sang imo iloy ; kay
himata nga malapit sia sang imo. iloy.

14 Indi mo pagbuksan ang kahubo
sang utud nga lalaki sang imo amay;
indi ka magpalapit sa asawa niya : uday
mo sia.

15 Indi mo pagbuksan ang kahubo
sang imo umagad nga babae, asawa sia

sang imo anak nga lalaki : indi mo pag-
buksan ang kahubo niya.

16 Indi mo pagbuksan ang kahubo
sang asawa sang imo utud : kahubo sia

sang imo litud nga lalaki.

17 Indi mo pagbuksan ang kahubo
sang isa ka babae kag sang iya anak nga
babae ; bisan magpangasawa ka sang
anak nga babae sang imo anak nga lalaki

bisan sang anak nga babae sang iya anak
nga babae, sa pagbukas sang iya kahu-
bo ; mga himata si la nga malapit sa iya

:

kalainan nga kalangil-aran ini.

18 Indi ka magpangasawa sang isa ka
babae, nga napangasawa mo ang iya utud
nga babae, agud nga magsumpungauay
sila, nga nagabukas ikaw sang kahubo
sang litud nga babae, sa malapit sa iya,

sa iya pagkabuhi.
- 19 Indi ka magpalapit sa isa ka babae
sa pagkahigko sang iya kahigkoan nga
binidan sa pagbukas sang kahubo niya.

20 Indi ka raagpakighilawas sa asawa
sang imo isigkatawo, nga magpahigko
ka sa iya.

21 Indi mo pagihatag ang imo kali-

watan, nga ipaagi ang imo mga kahaiaan

kay Molok ; kag indi mo pagpasipalahan
ang ngalan sang imo Dios : ako si leho-

ba.

22 Indi ka magdulog sa lalaki, subung
sang pagdulog sa babae; kalangil-aran

ini.

23 Indi ka magpakighilawas sa bisan

ano nga sapat, nga magpahigko ka sa

iya ; ang babae indi magpakighilawas sa

sapat : ini amo ang kagumon.
24 Indi kamo magpalahigko sang bi-

san ano sining mga kalalangil-aran, kay
bangud sa ila tanan nagpalahigko ang
mga katawohan nga pagasobolon ko sa

atubangan nimo.

25 Ang duta glnhigkoan sa ila, kag
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ginduaw ko ang ila kalainan sa ibabaw
niya, kag ginsuka sang duta ang iya

mga pumuluyo.
26 Busa, kamo magbalantay sang

akon mga palatiikuran kag sang akon
mga tulomanan ; kag indi kamo maghi-
limo sang bisaii ano sinang mga kala-

ngil-aran, bisan sia tu.mandok, bisan sia

dumuluong, nga nagapanlugayaw sa

tunga ninyo.

27 Kay ining tanan nga mga kalangii-

aran ginhimo sang mga tawo, nga nag-
puluyo sa diita sa Kanaan nga una sa

inyo, kay ginhigkoan ang duta sa ila.

28 Kag ang duta indi magasuka sa

inyo tungud kay ginhigkoan sia, subung
sang pagsuka niya sang mga katawohan
nga nagpuluyo sa iya sing una sa inyo.

29 Kay bisan sin-o nga magbuhat sang
bisan ano sining mga kalangil-aran, ang
mga tavv'o r.ga maghilimo sing subung,
pagapangutdon sila sa tunga sang ila

banwa.
30 Busa, magbantay-kamo sang akon

tulumanon, nga indi magbutang sa buhat
sang bisan ano sinang m^~;a palatukuran
nga kalangii-aran, nga ginhilimo sing una
sa inyo, bisan magpalahigko kamo sa ila :

ako si lehoba nga inyo Dies."

Sarisari t'£a mga kascgoan r.;;r;a;iun£ud sang

pagioi'iohan, sang m£a hiiikuton kag

sang maayo nga mga pamatasan.

1Q KAG si lehoba naghambal kay^ iNloises, nga nagasiling :

2 " Ihambal sa bug-os nga katilingban
sang mga inanak ni Israel kag isiling

sa ila : Magbalalaan-kamo, kay balaan
ako, ako si lehoba nga i;iyo Dios.

3 Ang tagsatagsa sa inyo raagkahad-
luk sa iya iloy kag sa ij^a aniay; kig
magbalantay-kamo sang akon mga sa-

bado : ako si lehoba nga inyo Dios.

4 Dili kamo magliliso sa mga lara-

wan, bisan maghilimo—kamo sang mga
dios nga tinunaw : ako si lehoba nga
inyo Dios.

5 Kag kon raaghalalad kamo sing
halad sa paghidaet kay lehoba, himoa-
ninyo ini sa bagay nga magmanginkala-
hamuL-an kamo nakou.

6 Sa amo gid nga ad'law nga maghi-
limo kamo sang halad, pagakaonon sia,

kag sa madason nga adlaw ; kag ang
mabilin tubtub sa adlaw nga ikatlo, pa-
gasunugon sa kalayo.

7 Kag kon pagkaonon sia sa adlaw
nga ikatlo, magamanginisa ka kalangil-

aran, a>ig halad indi manginkalaha-
iiiut-an.

8 Ang magkaon sa iya^ magadald
sang iya kalautan, kay ginpaka.dibalaan
niya ang butang nga balaan ni lehoba

;

ang amo nga tawo pagautdon sa tunga
sang iya mga banwa.

9 Kon, mag-ani kamo sang mga
alan^'^on sa inyo duta, indi ninyo pagu-
ruton sa pag-ani ang mga higad sang imo
latagon, bisan pagpamolotan mo sing

uhay ang imo inanihan.

10 Indi mo pagsiputan ang imo kau-
basan, bisan pagpamoloton mo ang
bunga nga naholog sang imo kaubasan

;

pagibilin mo ini, nga sa imol kag nga
sa dumuluong : ako si lehoba nga inyo
Dios.

11 Indi kamo magpalangawat ; indi

kamo magiinimbonganay, bisan magbi-
nutigay ang isa sa isa.

12 Indi kamo magsulumpa sa butig
tungud sa akon ngalan, kay ikaw maga-
pakadibalaan sang ngalan sang imo
Dios : ako si lehoba.

13 Indi mo pagpig:::son ang imo
isigkatawo, kag indi mo pagkawaton
sia ; ang sohol sang mamumugon indi

mabilin sa imo sa gab-i tubtub sa aga.

14 Indi mo paghimalauton ang
bungul, kag indi mo pagbutangan sing
siilandaran ang naatubajigan sang bulag,

kag magkahadluk-ka sa imo Dios : ako
si lehoba.

15 Indi ka maghimo sang dikataru-
ngan sa paghukom ; indi ka magpadu-
yog sa imol, bisan magpalabi ka sa
lutav/ : sa katarungan pagahukman mo
ang imo isigkatawo.

16 Indi ka magpamalaybalay nga
nagapanglibak sa tunga sang imo mga
banwa ; indi ka magpuhon batok sang
kabuhi sang imo isigkatawo : ako si le-

hoba.

17 Indi mo pagdumtan ang imo litud

sa imo tagiposoon ; sa pagkamatuud,
pagasabdongon mo ang imo isigkatawo,
kag ikaw indi magadala sang sala. ba-
ngud sa iya.

18 Indi ka magpanim-alus, bisan
magtago ka sing dumut batok sang mga
anak sang imo banwa

;
pagahigugmaon

mo ang imo isigkatavv'o, subung sang
imo kaugalingon : ako si lehoba.

19 Bantayan-ninyo ang akon mga pa-
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latukuran. Indi mo pagpahiusahon ang
duha ka sapat nga nagakalain : indi mo
pagtamnan ang imo latagon sing naga-

kalain nga binhi ; kag indi ka magsuklub
sang panapton nga hinabol sa lainlain

nga mga binolong.

20 Kon ang isa ka lalaki nagapakighi-

lawas saisaka babae, nga iilipon kon
pinatigaj'on sa isa ka tawo, apang wala
pa sia maggawad bisan nakatimalus na,

pagasilotan sila ; apang si!a indi maga-
kalamatay, kay ang ulipon indi pa hilo-

way.
21 Ang lalaki magadala kay lehoba

sang iya halad sa kasal-anan sa salam-

putan sang Layanglayang sang pakigki-

taan, sing isa ka karnero subung nga
halad sa kasal-anan.

22 Kag ang saserdote magahimo sang
katumbasan tungu.d sa iya sa atubangan

ni lehoba, timgud sang karnero sang ha-

lad sa kasal-anan, sa atubangan ni leho-

ba, bangud sang sala nga ginbuhat niya
;

kag pagapatawaron sa iya ang sala, nga
ginbuhat niya.

23 Kag kon magsululiid kamo sa da-

ta, kag makatanum kamo sang taiian

nga bagay sang kakahoyan nga mabu-
ngahon, pagakabigon ninyo ang iya bu-

nga subung nga wala matuli. Sa tatlo ka

tuig magamanginwala matuli sia sa

inyo : indi pagakaonon sia.

24 Kag sa tuig nga ikapat ang tanan

nila nga bunga manginbalaan, nga sa

mga pagpasalamat kay lehoba.

25 Apang sa tuig nga ikalima maga-
kalaon kamo sang iya bunga, agud nga
pagapadamuon niya ang iya patubas

:

ako si lehoba nga inyo Dios.

26 Indi gid kamo magkalaon sang

dugo. Indi kamo m.agbuluhat sing mga
lilihion, bisan sing pagpamakot.

27 Indi ninyo paguluban ang inyo bu-

hok sa pagpanipuion sa iya, kag hidi

paglaglagon mo ang mga kilid sang inyo

bun gut.

28 Indi ninyo pagpilason ang inyo

unud bangud sang patay, kag indi ninyo

pagtublukon ang inyo unud, nga naga-

himo sing mga tanda : ako si lehoba.

29 Indi mo pagpakahuj^-an ang imo
anak nga babae, nga himoon sia nga
bigaon, basi pa ang duta magpamiga
kag mapuno ang duta sang kalangil-

aran.

30 Bantayi-ninyo ang akon mga sa-

bado kag tahoron-ninyo ang akon balaan
nga Puluy-an : ako si lehoba,

31 Indi kamo magliliso nayon sa mga
manugpagowa sang mga espiritu, bisan
sa mga manugpakot ; indi kamo magpa-
lamangkot sa ila sa pagpahigko sa inyo
upud sa ila : ako si lehoba nga inyo Dios.

32 Sa atubangan sang mga uban ma-
gatindug ka, pagapadungan mo ang
nawung sang tigulang, kag sa imo Dios
magakahadluk ka : ako si lehoba.

33 Kag kon magpanlugayaw ang isa

ka dumuluong upud sa inyo, sa inyo du-
ta, indi ninyo sia pagpiguson.

34 Ang dumuluong nga magpuyo upud
sainyo,manginsubungsiasangtumanduk
nga 3'ara sa tunga ninyo. Pagahiguma-
on mo sia subung sang imo kaugalingon

;

kay nangindumuluong kamo sa duta sa

Egipto : ako si lehoba nga inyo Dios.

35 Indi kamo maghilimo sang dika-

tarungan sa paghukom, bisan sa takus,

bisan sa kalabaon, bisan sa itilimbang,

bisan sa sulukban.

36 Maghuluput-kamo sing mga tim-

bangan nga v/alay kanahay, mga itilim-

bang nga matarung, hin nga matarung,
kag epa nga matarung : ako si lehoba
nga inyo Dios, nga nagpagowa sa inyo

sa duta sa Egipto.

37 Pagbantayan-ninyo ang tanan ko
nga mga palatukuran kag ang tanan ko
nga mga tulumanon sa pagtuman sa ila

:

ako si lehoba."

Mga silot sang lalalain nga mga kasaUanan.

KAG si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling :

2 " Pagaisiling mo sa mga in.anak ni

Israel : Bisan sin-o nga tawo sang mga
inanak ni Israel, kon sang mga dumu-
luong nga nagapanlugayaw sa tunga ni

Israel, nga maghatag sang iya kaliwatan

kay Molok, pagapatyon sia, sa pagkama-
tuud : ang banwa sang duta magapatay
sa iya sa haboy sang bato.

3 Pagaibutang ko man ang akon na-

wung batok sa am.o nga tawo sa pagutud

sa iya sa tunga sang iya banwa, tungud

kay ginhatag niya ang iya kahwatan
kay Molok, sa. bagay nga gindagtaan

niya ang akon balaan nga Puluy-an kag
ginpakadibalaan niya ang akon balaan

nga ngalan.

4 Kag kon ang banwa sang kadutaan

magpiong sang iya mga mata sa sadtong
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tawo, kon maghatag sia sang iya kaliwa-

tan kay ?vIolck, sa indi pagpatay sa iya,

5 Ako gid magabutang sang akon
nawung batok sadtong tawo kag batok
sa iya panimakiy, kag pagautdon ko sia

sa tunga sang iya banwa, pati ang tanan
nga nagpakighilawas sa olehe niya, nga
nagpamiga sa olehe ni Molok.

6 Kag bisan sin-o nga magliso na?

yon sa mga manugpagowa sang mga
espiritu kag sa mga manugpakot sa

pagpakighilawas sa olehe nila, pagaibu-
tang ko ang akon nawung batok sa amo
nga tawo, kag pagautdon ko sia sa

tunga sang iya banwa.
7 Busa, magpalakabalaan-kamo, kag

magmanginbalaan-kamo ; kay ako amo
si lehoba nga inyo Dios.

8 Pagbantayan-ninyo ang akon mga
palatukuran kag pagibutang-ninyo sila

sa buhat : ako si lehoba nga nagapaka-
balaan sa inyo.

9 Bisan sin-o nga tawo, nga maghima-
laut sa iya amay, kon sa iya ilo}', paga°
pat3-on sia, sa pagkamatuud ; na^^hima-
laut sia sa iya amay kag sa iya ilo}-^ : ma-
Jwlog ang iya dugo sa ibabaw niya.

10 Kon ang isa ka tawo magpakighi-
lawas sa asawa sang isa, yadtong mag-
pakighilawas sa asawa sang iya isigka-

tawo
;

pagapatyon, sa pagkamatuud,
ang makihilawason nga lalaki kag ang
makihilawason nga babae.

11 Kon ang isa ka tawo magdalog sa

asawa sang iya amay, ginbuksan niya
ang kahubo sang iya amay

; pagapatyon,
sa pagkamatuud, sila nga duha : maholog
ang ila dugo sa ibabaw nila.

12 Kon ang isa ka tawo magdulog sa

iya umagad nga babae, sila nga duha
pagapat^^on ; nagbuhat sila sang paggu-
mon : ma/wlog ang ila dugo sa ibabaw
nila.

13 Kon ang isa ka tawo magdulog sa
lalaki, subung sang pagdulog sa babae,
sila nga duha nagbuhat sing kalangil-

aran
;
pagapatyon sila, sa pagkamatuud :

maholog ang ila dugo sa ibabaw nila.

14 Kon ang isaka tawo magpangasawa
sa isa ka babae kag sa iloy niya, kasai-

anan nga kalangil-aran ini ; sa kalayo
pagasunugon sia kag sila nga duha,
agud nga wala na sing kasal-anan nga
kalangil-aran sa tunga ninyo.

15 Kon ang isa ka taw^o magpakighi-
lawas sa aapat, pagapatyon sia, sa

pagkamatuud ; pagapatyon man ninyo
ang sapat.

16 Kon ang isa ka babae magpalapi-t
sa bisan ano nga sapat sa pagpakighi-
lawas sa iya, pagapatyon mo ang babae
kag ang sapat : pagapatyon sila, sa
pagkamatuud : maholog ang ila dugo sa

ibabaw nila.

17 Kon ang isa katawo magpangasawa
sa iya litud nga babae, anak nga babae
sang iya amay, kon anak nga babae
sang iya iloy, kag makita nij'^a ang
kabuho m'ya, kag a)ig hahae makakita
sang kabuho sang lalakiy butang ini nga
makahuluya

;
pagautdon sila sa mga

inata sang mga inanak sang ila banwa.
Ang kahubo sang iya litud nga babae
ginbuksan niya : pagadalhon niya ang
iya kalautan.

18 Kon ang isa ka tawo magdulog sa

babae, nga nagabalatian sa iya kitia-

halasan, kag pagbuksan niya ang iya
kahubo, ginbuksan niya ang tuburan
niya, kag sia man nagbukas sang
tubman sang iya dugo : sila nga duha
pagautdon sa tunga sang ila banwa.

19 Indi mo pagbuksan ang kahubo
sang utud nga babae sang imo iloy,

bisan sang litud nga babae sang imo
amay ; kay ang nagahimo sitii, nagabukas
sa iya himata nga m-alapit : sila nga
duha magadald sang ila kalaut?n.

20 Kon ang isa ka tawo magdulog sa

asawa sang utud sang iya amay, ginbuk-
san niya ang kahubo sang utud sang
iya amay ; sila nga duha magadala sang
ila sala : magakalamatay sila nga wala
sing mga anak.

21 Kon ang isa ka tawo magpanga-
sawa sang asawa sang iya utud, kahlg-
koan ini

;
ginbuksan niya ang kahubo

sang iya utud : manginwala sila sing
mga anak.

22 Bantayi-ninyo ang tanan nakon
nga mga palatukuran kag ang tanan
nakon nga mga tulumanon, kag ibutang
ninyo sila sa buhat, agud nga indi kamo
pagisuka sang duta, sa diin ginadala ko
kamo sa pagpuyo sa iya.

23 Indi kamo maglalakat sa m.ga pa-
latukuran sang mga katawohan, nga
pagasobolon ko sa atubangan ninyo

;

kay ining tanan nga mga kalainan ginbu-
hat nila, nga tungud sini giiiakangil-aran

ko sila.

24 Kag ginsiling ko sa inyo : Maga-
talagiyakamo sang duta nila, kay pagai-
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hatag ko sa inyo sia sa pagtagiya sa

iya ; duta ini nga nagailig ang gatas

kag dugus : ako si lehoba, nga inyo Dios,

nga nagpain sa inyo sa iban nga mga
banwa.

25 Busa, kamo magapain sang mga
sapat nga matinlo kag sang mga mahig-
ko, kag sang mga pispis nga maiiigko

kag sang mga matinlo : kag indi ninyo
paghimoon nga mga kalangil-aran ang
inyo mga kalag, nga magpahigko kamo,

,

bisan sa mga sapat, bisan sa mga
pispis, kag sa bisan ano nga butang nga
nagasagnoy sa ibabaw sang duta, nga
sila ginpain ko sa inyo subung nga mga
mahigko.

26 Kamo magbalalaan sa akon, kay
ako balaan, ako si lehoba ; kag ginpain

ko kamo sa mga katawohan, agud nga
magmanginakon kamo.

27 Ang lalaki kon babae nga sa iya

makita ang pagkamanugpagowa sang
mga espiritu kon sang pagkamanngpa-
kot, pagapatyon sila, sa pagkamatuud

:

pagapatyon sila sa haboy sang mga bato :

maJwlog ang ila dugo sa ibabaw nila.

Mga kasogoan nahanungud sang pagkatinlo sang

inga sascrdote.

2^ KAG si lehoba nagsiling kay
I Moises :

" Ihambal sa mga saser-

dote, nga mga anak ni Aaron, kag isiling

sa ila : Walay sin-o sa inyo nga magpa-
dagta bangud sang patay sa tunga sang

ila banwa,
2 Luwas lamang sang isa ka himata

nga malapit : sang iya i}6y,_kon sang iya

amay, kon sang iya anak nga lalaki, kon
sang iya anak nga babae, kon sang iya

iitud nga lalaki

;

3 Kag sang iya man utud nga babae

nga ulay, nga malapit gid sa iya, nga
wala makabana, sarang makadagta sia

tungud sa iya.

4 Ang pimoan sa iya banwa indi ma-
gadagta sa iya nga magpakakubus sa

iya kaugalingon.

5 A}ig mga sascrdoic indi maghilimo
sing pal~it sa ila olo, bisan pagkiskisan

nila ang mga kilid sang ila bungut,

bisan magpililas sila sang ila unud.

6 Magmanginbalaan sila sa ila Dios,

kag indi nila pagpakadibalaanon ang
ngalan sang ila Dios ;_kay sila among mga
nagahalalad sang mga halad nga pina-

dabdab kay leboba, sang tinapay sang
ila Dios : sila magmanginbalaan.

7 Indi sila magpalangasawa sang
bigaon kon sang linugos ; bisan mag-
palangasawa sila sang binulagan sang
iya bana ; kay ang saserdote balaan sia

sa iya Dios.

8 Pakabalaanon mo sia, kay sia among
nagahalad sang tinapay sang imo Dios

;

sia manginbalaan sa imo, kay ako
balaan, ako si lehoba, nga nagapaka-
balaan sa inyo.

9 Kon ang anak nga babae sang isa

ka saserdote magpakawalay dungug
nga m.agpakighilav/as sia, nagapaka-
walay dungug sia sa iya amay : sa kalayo
pagasunugon sia.

10 Nahanungud sa pinapakam.ataas
nga saserdote sa tunga sang iya mga
utud, nga sa ibabaw sang iya olo gin-

bo-bo ang lana nga ihalaplas, kag nga
ginpahanungud sia sa pagpanaput sang
mga panapton nga balaan, indi sia mag-
bukas sang iya olo, bisan maggisi sang
iya mga panapton.

11 Sia indi magasulud sa diifi may
lawas nga patay sang bisan sin-o ; sia

indi magpadagta, bisan tungud sa \y^.

ama3^ bisan tungud sa iya iloy.

12 Sia indi maggowa sa balaan nga
Puluy-an, bisan pagkuhaan niya sing

dungug ang balaan nga Puiuy-an sang
i3^a Dios; tungud kay ang purung-
purung sang lana nga ihalaplas sang
iya Dios yara sa ibabaw niya : ako si

lehoba.

13 Magpangasawa sia sang babae
nga ulay.

14 Indi sia magpangasawa, bisan sa

balo kon sa binulagan, bisan sa linugos

kon bigaon ; kondi magapangasawa
sia sa isa ka ulay sa tunga sang iya

banwa.
15 Indi niya pagkuhaan sing dungug

ang iya kaliwatan sa tunga sang iya

mga banwa, kay ako amo si leboba,

nga nagapakabalaan sa iya."

16 Kag si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling

:

17 *' Ihambal kay Aaron kag isiling

sa iya : Bisan sin-o nga tawo sa imo
kaliwat, sa sulud sang imo mga kali-

watan, nga may kulang sa lawas, indi

sia magpalapit sa paghalad sang tinapay

sang iya Dios.

18 Kay walay sin-o nga tawo nga may
kulang sa lawas, nga magpalapit sa akon

\

halaran : bisan ang tawo nga bulag, kon
I
piang, kon may ilong nga bungad, kon
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may bahin nga lakas ka laba kon lakas

ka lip-ot

;

19 Bisan ang tawo nga may till kag
kamiit nga ball

;

20 Bisan bugtot, kon piitot, kon may
biti sa mata, kon katolon, kon kuganon,
kon kinapon.

21 Walay sin-o nga tawo sa kaliwat

ni Aaron, nga saserdote, nga may ku-

lang sia sa lawas, magpalapit sa pagha-
laci sang mga halad nga pinadabdabkay
lehoba ; may kulang sia sa lawas : indi

sia magpalapit sa paghalad sang tinapay

sang iya Dios.
22 Magakaon sia sang tinapay sang

iya Dios, sang mga butang nga labing

balaan, kag sang mga balaan
;

23 Lamang nga indi sia magkadto
nayon sa kumbung, bisan magpalapit
sia sa halaran, kay may kulang sia

sa lawas ; sia indi magapakadibalaan
sang akon mga balaan nga butang ; kay
amo si lehoba nga nagabalaan sa

ila."

24 Kag ginsiling ini ni Moises kay
Aaron kag sa iya mga anak, kag sa ta-

nan nga mga inanak ni Israel.

Ang mga inakakaon sang mga butang nga balaan.

KAG si lehoba nagham.bal kay
Moises, nga nagasiling

:

2 " Isiling kay Aaron kag sa iya mga
anak nga magpain sila sang mga butang
nga balaan sang m.ga inanak ni lerael,

kag indi sila magpakadibalaan sang
akon balaan nga ngalan sa mga butang
nga ginapakabalaan nila sa akon : ako si

lehoba.

3 Isiling-mo sa ila : Sa suliid sang
ila mga kaliv^^atan, ang bisan sin-o nga
tawo sa bug-OS ninyo nga kaliwatan,
nga sa miahigko sia, magpalapit sa mga
butang nga balaan, nga ginapakabalaan
sang mga inanak ni Israel kay lehoba,
ang amo nga tawo pagautdon sa atu-

bangan nakon : ako si lehoba.

4 Bisan sin-o nga tawo sa kaliwat ni

Aaron nga tabukawon sia, kon ginapan-
gowaan, indi m^agkaon sang mga bu-
tang nga balaan, tutub nga magtinlo sia.

Subung man ang magkamlut sang bisan
ano nga butang nga mahigko bangud
sang pa' ay, kon tawo nga ginaawasan
sang binhi

;

5 Kon ang tawo, nga magkamlut sang
isa ka magamay nga sapat nga naghig-

ko sa iya, kon tawo nga sa iya naghig-
ko ang bisan ano nga kahigkoan

;

6 Ang tawo nga magkamlut sini, ma-
gamahigko sia tubtub sa hapon, kag
indi sia magkaon sa mga butang nga
balaan tubtub nga mahugasan niya ang
iya unud sang tubig.

7 Kag kon natunud na ang adlaw,
magamatinlo sia ; kag sa olehe sarang
sia makakaon sang mga butang nga ba-

laan, kay iya kalan-on ini.

8 Indi sia magkaon sang butang nga
patay, bisan sang kinusnit satig mga
mapintas nga sapat nga nagapadagta
sa iya : ako si lehoba.

9 Pagabantayan nila ang akon tugon,

basi pa nga magdalala sila sang sala sa

sini nga kabangdanan kag magkalama-
tay sila, tungad kay ginpakadibalaan
nila ini : ako si lehoba, nga nagapaka-
balaan sa ila.

10 V/alay sin-o nga dumuluong nga
makakaon sang butang nga balaan

;

ang manugdapon sang saserdote kag
ang iya sinoholan indi makakaon sang
butang nga balaan.

11 Kon ang saserdote magbakal sing

isa ka tawo sang iya pilak, ini sia sarang
m-akakaon sa iya, sa amo man nga ba-

gay ang nagkalata^vo sa iya balay ma-
gakalaon sang iya tinapay.

12 Kon ang isa ka anak nga babae
sang saserdote magbana sang dumulu-
ong, indi sarang sia makakaon sang mga
halad nga binayaw sang mga butang
nga balaan.

13 Kon ang anak nga babae sang sa-

serdote nanginbalo kon binayaan sia,

nga waia sing anak, kagnagbalik sia sa

balay sang iya amay, subung sa iya

pagkapamatan-on, sarang sia makakaon
sang tinapay sang ij^a amay ; kag wa-
lay sin-o nga dumuluong nga sarang
makakaon sa iya.

14 Kon ang isa ka tawo magkaon
sang butang nga balaan sa sayup, ma-
gadugang sia sang ij^a ikalima ka bahin

sa ibabaw niya, kag pagaihatag niya

sia sa saserdote, upud sang butang nga
balaan.

15 Ang mga saserdote indi magpa-
kadibalaan sang mga butang nga
balaan sang mga inanak ni Israel, nga
ginahalad nila kay lehoba

;

16 Basi pa nga, sa pagkaon sang ila

mga butang nga balaan, pagaipapas-an

nila sa ibabaw nila ang kalautan sang

15;
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ila kasal-anan ; kay ako amo si lehoba,
nga nagapakabalaan sa ila."

Ang uiga inugliaiad dapat nga maiiginwalay kulang.

1/ Kag si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling

:

18 " I iiambal kay Aaron- kag sa iya

mga anak, kag sa tanan nga mga ina-

nak ni Israel, kag isiling sa ila : Bisan
sin-o nga tawo sa balay ni Israel, kon
sa mga dumuluong sa Israel, nga buut
maghalad sang iya halad tungud sang
bisan ano nga iya panaad, kon sa bisan

ano nga halad nga kinabubut-on niya,

nga sa masunsun ginahalad nila kay
lehoba siibung nga halad nga sinu-

niig
;

19 Agud nga manginkalahamut-an na-

yon sa inyo, kinafianglan nga lalaki iiii

nga walay dagta, bisan gikan sa kaba-
kahan, bisan gikan sa mga obeha, kon sa

mga kanding.
20 Indi kamo magahalalad sing bisan

ano nga may kulang ; kay indi ini ma-
nginkalahamut-an panayon sa inyo.

21 Bisan sin-o nga tawo, nga maluyag
maghalad sing halad sa paghidaet kay
lehoba, sa pagtuman sing isa ka panaad
kon sing halad nga kinabubut-on, bisan

ini gikan sa kabakahan, bisan sia gikan
sa mga obeha, magmanginhimpit sia,

agud nga manginkalahamut-an sia ; wala
gid sing nakulang sa iya sa lawas.

22 Indi kamo maga haialad kay lehoba
sang bulag kon sang gupak, bisan sang
inutdan kon pinilasan, kon katolon, kon
kuganon ; sa ila indi kamo magahalalad
sing mga halad nga pinadabdab sa iba-

baw sang halaran ni lehoba.

23 Sarang ikaw makahalad sang halad
nga kinabubut-on gikan sa baka kon
gikan sa obeha nga may bahin nga lakas

ka laba kon lakas ka lip-ot ; apang sa

halad nga sa panaad indi kalahamut-an
ini.

24 Indi kamo magahalalad kay lehoba
sang kinapon nga sa pigsa, sa palpag, sa

pinalasik kon sa ginutlab ; kag indi nin-

yo paghimoon ini sa inyo duta.

25 Kag indi kamo magakulnha bisan
ano sining mga butang sa kamut sang
dumuluong sa paghalad sang tinapay
sa inyo Dios ; kay ang inutdan sining

mga sapat among kulang nila sa lawas :

indi sila manginkalamut-an pahanayon
sa inyo."

26 Kag si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling

:

2/ Kon matawo ang tinday sang baka,
kon sang kordero, kon sang kanding,
didto sia upud sa iya iloy sing pito ka
adlaw ; apang kutub sa adlaw nga ika-

walo pa ibabaw, manginkalahamut-an
sia nga sa halad sang halad nga pinadab-
dab kay lehoba.

28 Apang kon ini baka, kon obeha,
indi kanio sarang makapugut sa iya kag
sa iya tinday sa isa lamang ka adlaw.

29 Kag kon kamo maluyag magha-
lad sang halad sa pagpasalamat kay
lehoba, pagaihalad ninyo ini sa isa ka
bagay nga manginkahalamut-an sia pa-
hana.Yon sa inyo.

30 Sa sina gid nga adlaw pagakaonon
sia ; indi kamo magbilin sa iya tubtub
sa aga : ako si lehoba.

31 Busa, magbalantay-kamo sang akon
mga sogo, kag ibutang-ninyo sila sa

buhat : ako si lehoba.

32 Indi ninyo pagpakadibalaanon ang
ngalan sang akon pagkabalaan, kag
pagapakabalaanon ako sa tunga sang
mga inanak ni Israel : ako si lehoba,

nga nagapakabalaan sa inyo
;

33 Kag nga nagpagowa sa inyo sa

duta sa Egipto, agud nga mangininyo
ako Dios : ako si lehoba."

Mga so nafaanuagud sa sarisari nga mga piesta.

KAG si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling

:

2 " Ihambal sa mga inanak ni Israel

kag isiling sa ila : Ini amo ang mga
pinat-inan nga panag-on ni lehoba, nga
pagaibantala ninyo subung nga mga
pagtililipon nga balaan, ini sila mangin-
akon tinandaan nga panag-on.

3 Sa anum ka adlaw magapangabud-
lay kamo ; kag sa ikapito ka adlaw may
isa ka sabado, nga inugpahuway, pag-
katipon nga balaan : indi kamo raaghi-

limo sing bisan ano nga pangabudlay;
ini manginisa ka sabado kay lehoba
sa tanan ninyo nga mga puluy-an,

4 Ini sila amo ang mga pinat-in nga
panag-on ni lehoba, ang mga pagkati-

pon nga balaan, nga pagaibantala ninyo
sa ila panag-on nga tinapat

:

5 Sa nahauna nga bulan, sa adlaw
nga ikapulo kag apat sang bulan, sa

tunga sang duha ka kahaponon, pagahi-

waton ang paskua ni lehoba.
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6 Kag sa adlaw nga ikapulo kag lima
sa sini nga bulan, may piesta sang mga
tinapay nga walay tapay kay lehoba

:

sa pito ka adlaw magakalaon kamo
sang mga tinapay nga walay tapay.

7 Sa nahauna nga adlaw may balaan
kamo nga pagkatipon : indi kamo maga-
hiiimo sing bisan ano nga pagpanga-
biidlay nga inalagad.

8 Kag magahalad kamo sing mga
halad nga pinadabdab kay lehoba sa

pito ka adlaw. Sa ikapito ka adlaw
may isa ka balaan nga pagtilipon ; indi

kamo maghilimo sing bisan ano nga
pagpangabudlay nga inalagad."

9 Kag si lehoba naghambal kay Moi-
ses, nga nagasiling

:

10 ''' Ihambal sa mga inanak ni Israel

kag isiling sa ila : Kon makasuliid na
kamo sa duta, nga pagaihatag ko sa
inyo, kag magaalani kamo sang alanyon
niya, magadalala kamo sa saserdote
sang inupong sang mga nahauna tiga

iniipong sang inj'-o alanyon.
11 Kag pagahabugon niya ang inu-

pong sa atubangan ni lehoba, agud nga
manginkalahamut-an sia sa pahanayon sa

inyo; sa madason nga adlaw sang saba-
do sang paskua pagahabugon sia sang
saserdote.

12 Kag sa adlaw nga mahabog ninyo
ang inupong, magahalalad kamo sing isa

ka kordero nga walay dagta, nga isa ka
tuig, sa halad nga sinunog kay lehoba.

13 Kag ang nahanungud sang mga
halad r.ga kalan-on, manginduha sang
ikapulo sang isa ka epa nga harina nga
malum-ok. nga nasamoan sang lana, nga
sa halad nga pinadabdab kay lehoba sa

baho nga kalahamut-an, kag ang iya ha-
lad nga ilimnou manginsa alak, ang
ikapat ka bahin sang isa ka hin.

14 Indi kamo magkalaon sing tina-

pay, bisan uyas nga sinanlag, bisan hilaw
nga mga uhay tubtub sini gid nga adlaw,
tubtub nga makadald kamo sang halad
sa inyo Dios. Ini manginpalatukuran
sa gihapon sa inyo mga kaiiwatan, sa
tanan ninyo nga mga puiuy-an.

15 Kag magailisip-kamo kutub sa nia-

sunud nga adlaw sang sabado, kutub sa
adlaw nga nagdalala kamo sang inupong
sang halad nga hinabug ; manginpito ka
sabado nga bug-os si la.

16 Magailisip-kamo sing kalim-an ka
adlaw tubtub sa adlaw nga madason
sang ikapito ka sabado ; niyan magaha-

lalad kamo sing halad nga kalan-on sa
mga bag-ong bunga kay lehoba.

17 Sa inyo mga puluy-an magadalala-
kamo sing duha ka tinapay nga sa halad
nga hinabog ; duha ka tinapay sa duha ka
ikapulo sang isa ka epa nga harina nga
malum-ok

;
pagalutoon sila nga may ta-

pay : ini sila among nahauna nga mga
bunga kay lehoba.

18 Upud sang tinapay magahalalad
kamo sing pito ka kordero nga walay
dagta, nga isa ka tuig, kag sing isa ka tin-

day sang baka, kag duha ka karnero

;

manginhalad sila nga sinunog kay lehoba
upud sang nahanungrad nga mga halad
nga kalan-on kag mga halad nga ilim-

non ; halad ini nga pinadabdab sa baho
nga kalahamut-an kay lehoba.

19 Magahalalad man kamo sing isa ka
kanding nga laiaki subung nga halad
tungud sang sala, kag duha ka kordero
nga isa ka tuig nga sa halad sa paghi-
daet.

20 Kag ang saserdote magahabog sa
ila pati sang tinapay sang mga naha-
unang bunga, nga halad nga hinabog, sa
atubangan ni lehoba, pati sang duha ka
kordero. Manginbalaan sila kay leho-
ba, nga nahaiiungud sila sa saserdote.

21 Pagatiponon ninyo sa sini gid nga
adlaw ang katilingbati ; may balaan kamo
nga pagkatipon : indi kamo maghilimo
sang bisan ano nga pagpangabudlay nga
inalagad. Manginpalatukuran ini sa gi-

hapon sa tanan ninyo nga mga puluy-an
sa inyo mga kaiiwatan.

22 Kon mag-alani kamo sang mga
alanyon sang inyo duta, indi ninyo pag-
uruton sa pag-ani ang mga higad sang
imo latagon, bisan pamolotan mo sing

uhay ang imo inanihan : pagaibilin mo
ini nga sa imol kag nga sa dumuluong :

ako si lehoba, nga inyo Dios."

23 Kag si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling:

24 " Ihambal sa mga inanak ni Israel

kag isiling sa ila : Sa bulan nga ikapito,

sa nahauna sang bulan, may inugpahu-
way nga sa inyo, isa ka ha;idumanan
nga ginahantala sa tingug sang mga
budyong, isa ka pagtilipon nga balaan.

25 Indi kam.o 'maghilimo sr.g bisan
ano nga pagpangabudlay nga inalagad ;

kag magaha alad-kam.o sai-g vnga halad
nga pinadabdab kay lehoba."

26 Kag si lehoba naghivaibal kay
Moises, nga nagasiling

:
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27 " Sa pagkamatuud, ang adlaw nga
ikapulo sining ikapito nga bulaii mangin-
adlaw sang katumbasan : may balaan
kamo nga pagtilipon, pagapapaubuson
ninyo ang inyo mga kalag, kag magaha-
lalad kamo sing mga halad nga pina-
dabdab kay lehoba.

28 Indi kamo maghilimo sang bisan
ano nga pagpangabudlay sa sini gid nga
adlaw, kay adlaw sia sang mga katumba-
san sa paghimo sang katumbasan tungud
sa in3''o sa atubangan ni lehoba nga
inyo Dios.

29 Ngani, ang tanan nga tawo nga
indi magpapaubus sa sini gid nga adlaw,
pagautdon sia sa tunga sang iya banwa.

30 Kag ang bisan sin-o nga tawo nga
maghimo sang bisan ano nga panga-
budlay sa sini gid nga adlaw, pagaut-
don ko ang amo nga tawo sa tunga sang
iya banwa.
. 31 Indi kamo magahiiimo sang bisan
ano nga pagpangabudlay, ini manginpa-
latukuran sa gihapon sa inyo mga kali-

watan sa tanan ninyo nga mga puluy-
an.

32 Ini manginisa ka sabado nga
inugpahuway nga sa inyo

;
pagapa-

paubuson ninyo ang inyo mga kalag sa
ikasiam ka adlaw sang bulan, kutub sa
hapon. Sa isa ka hapon pa isa ka hapon
hiwaton ninyo ang inyo sabado."

33 Kag si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling

:

34 " Ihambal sa mga inanak ni Israel,

kag isiling sa ila : Sa adlaw nga ikapulo
kag lima sa sining ikapito ka bulan may
piesta sang mga payagpayag kay le-

hoba, sa pito ka adlaw.

35 Sa nahauna nga adlaw may ba-
laan nga pagtilipon ; indi kamo maghi-
limo sang bisan ano nga pagpangabud-
lay nga inalagad.

36 Sa pito ka adlaw magahalalad kamo
sing mga halad nga pinadabdab kay
lehoba ; kag sa ikaw^alo ka adlaw may
pagtilipon kamo nga balaan kay le-

hoba, kag mag halalad kamo sing mga
halad nga pinadabdab kay lehoba : ini

among pagtilipon nga maligdong ; indi

kamo maghilimo sang bisan ano nga
pagpangabudlay nga inalagad.

37 Ini sila among mga panag-on nga
pinat-inan ni lehoba, nga pagaibantala
ninyo subuug nga mga balaan nga pag-
tilipon, sa paghalad kay lehoba sang
mga halad nga pinadabdab, sang halad

nga sinunog kag sang halad nga kalan-
on, sang halad kag sang mga halad nga
ilimnon, ang tagsa ka butang sa iya
kaugalingon nga adlaw

;

38 Walay labut sang mga sabado ni
lehoba, kag walay labut sang inyo mga
dolot, kag walay labut sang tanan ninyo
nga mga halad nga pinanaad, kag walay
labut sang tanan ninyo nga mga halad
nga kinabubut-on, nga pagaihatag ninyo
kay lehoba,

39 Lamang sa adlaw nga ikapulo kag
lima sining bulan nga ikapito, kon ma-
tipon na ninyo ang patubas sang duta,
pagahiwaton ninyo kay lehoba ang pi-

esta, sa pito ka adlaw. Sa nahauna nga
adlaw may isa ka inugpahuway, kay sa
adlaw nga ikuwalo, isa pa adlaw nga
inugpahuway.
40 Magakuluha kamo nga sa inyo, sa

adlaw nga nahauna, sang mga bunga
sang mga kahoy nga mga magayon, mga
paklang, kag mga sanga sang mga kahoy
nga madabung, sang mga sauses sang
mga kasapaan ; kag magakalalipay kamo
sa atubangan ni lehoba nga inyo Dios
sa sulud sang pito ka adlaw.

41 Pagahiwaton ninyo ang piesta su-
bung nga piesta ni lehoba sing pito ka
adlaw ta tagsa ka tuig; ini manginpala-
tukuran sa gihapon sa inyo mga kali-

watan : sa bulan nga ikapito pagahiv^'a-

ton ninyo ini nga piesta.

42 Sa pito ka adlaw magapuluyo kamo
sa mga payagpayag ; ang tanan nga tu-

manduk sa Israel magapuyo sa mga
payagpayag,

43 Agud nga ang inyo mga kaliwatan
makahibalo, nga ginpapuyo ko sa mga
payagpayag ang mga inanak ni Israel,

sang ginpagowa ko sila sa duta sang
Egipto : ako si lehoba nga inyo Dios."

44 Kag ginpahayag ni Moises sa mga
inanak ni Israel itimg mga panag-on nga
pinat-in ni lehoba.

Mga (ulutnaoon nahanungud sa sadngan

kag sa latok.

fyA KAG si lehoba naghambal kay^^ Moises, nga nagasiling :

2 " Sogo-ka sa mga inanak ni Israel

nga pagdalhan ka nila sing lana sang
oliba nga lunsay, nga linabugay, nga sa
suga ; agud nga mapadabdab sing dayon
ang mga lamprahan.

3 Pagatatapon sila ni Aaron sa gowa
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•sang kumbung sang kahan sang pag-
pamatuud sa Layanglayang sang pa-

kigkitaan, agud nga magdalabdab sila

kutub sa hapon tiibtub sa aga, sing

dayon, sa atubangan ni lelioba : ini

manginpalatukuran sa gihapon sa in3'^o

mga kaliwatan.

4 Sa ibabaw sang sadngan nga bus-ug
pagatatapon niya gihapon ang mga
lamprahan sa atubangan ni lehoba.

5 Kag magakuha ka sing harina nga
malum-ok, kag magaluto ka sa iya sing

napulo kag duha ka torta : sa tagduha
ka ikapiilo sang isa ka epa ang tagsa ka
torta

;

6 Kag pagaipahamtang mo sila sa

duha ka obay, anum sa tagsa ka obay,
sa ibabaw sang latok nga putli sa

atubangan ni lehoba.

7 Kag pagabutangan mo sa ibabaw
-sang tagsa ka obay sang insienso nga
matinlo, agud nga ini raagmanginhan-
dumanan nga sa tinapay subung nga
halad nga pinadabdab kay lehoba.
8 Sa sabadosabado pagakubayon ang

tinapay sa atubangan ni lehoba sa giha-

pon: ini among katipan nga dayon
gikan sa mga inanak ni Israel.

9 Kag ini nahanungud kay Aaron
kag sa ij'^a mga anak nga pagakaonon
niia ini sa isa ka duug nga balaan ; ka}'"

butang sia nga balaan gid nga sa iya
gikan sa mga halad nga pinadabdab
kay lehoba : ini among palatukuran
nga dayon.

Mga silot sa m^a snapasiiisiahon kag mga
nagapatay sa isigkatawo.

10 Kag ang anak sang isa ka babae
nga Israelinhon, nga anak sang isa ka
Egiptohanon, naggowa sa tunga sang
mga inanak ni Israel ; kag ang anak
sang Israelinhon nga babae nag-away, sa
tunga sang dulugan, sa isa ka tawo nga
Israelinhon.

11 Kag ang anak sang Israelinhon
nga babae nagpasipala sa Ngalan, kag
nagpanghimalaut sa iya ; kag gindala
nila sia kay Moises, (ang ngalan sang iya
iloy amo si Selomit, anak nga babae ni

Debri, sa kabikahan ni Dan),
12 Kag ginbutang nila sia sabilango-

an tubtub nga ang paghukom mapa-
hayag sa ila sa baba ni lehoba.

13 Niyan si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling

:

14 " Pagowaa sa dulugan ang raa-
himalauton, kag ang tanan nga nag-
palakabati sa iya magbulutang sang
mga kamut sa ibabav/ sang iya olo, kag
pagbatohon sia sang bug-os nga kati-

lingban.

15 Kag pagaihambal mo sa mga ina-
nak ni Israel, nga nagasiling : Bisan
sin-o nga tawo nga maghimalaut sa iya
Dios, magadala sang iya sala.

16 Kag yadtong magpasipala sa nga-
lan ni lehoba, sa pagkamatuud, paga-
patyon sia : sa walay kalooy pagabato-
hon sia sang bug-os nga katilingban,
bisan sia dumuluong, bisan sia tuman-
duk ; kon magpasipala sia sa Ngalan,
pagapatyon sia.

17 Bisan sin-o nga magpatay sa isa ka
tawo, sa pagkam.atuud, pagapatyon sia.

18 Kag ang magpatay sing isa ka sa-

pat, m.agauli sia tungad sa iya, kabuhi
tungud sang kabuhi.

19 Bisan sin-o nga magdaut sa iya
isigkatawo, sono sang ginhimo niya, pa-
gahimoon ang amo man sa iya

:

20 Balbag tungud sa balbag, mata tu-

ngud sa mata, ngipon tungud sa ngipon :

sa daut nga nahimo sa isa, pagahimoon
ang amo man sa iya gid.

21 Ang magpatay sing isa ka sapat,

magauli sia sa iya ; apang ang magpatay
sa isa ka tawo, pagapatyon sia.

22 May isa gid kamo ka katadlungan
nga sa tanan : manginangay sa dumulu-
ong kag sa tumandok ; kay ako amo si

lehoba, nga inyo Dios."

23 Kag si Moises naghambal sa mga
inanak ni Israel ; kag ginpagowa nila sa
dulugan ang mahimalauton kag ginpa-
tay nila sia sa haboy sang mga bato.
Kag ginhimo sang m.ga inanak ni Israel,

sono sang ginsogo ni lehoba kay Moises.

Ang tu]g nga sinabado kag ang iu\g

sang kafaiiowayan.

QC KAG si lehoba naghambal kay^^ Moises sa bukid sa Sinai, nga na-
gasiling :

2 " Ihambal sa mga inanak ni Israel

kag isiling sa ila : Kon magsululud ka-

mo sa duta, nga pagaihatag ko sa inyo,

ang duta magapalahuway : may isa ka
sabado kay lehoba.

3 Pagatamnan mo sa anum ka tuig ang
imo latagon, kag pagatapson mo ang
mga sanga sang imo kaubasan sa anum

I6l



25.4. LEBITIKO. 25. 26,

ka tuig, kag pagapamopoon ang iya

ruga bunga

;

4 Kag sa ikapito nga tuig ang duta
may isa ka sabado, isa ka pahuway, isa

sabado kay lehoba : indi mo pagtamnan
ang imo latagon, bisan panapson mo ang
ntga sanga sang imo kaubasan.

5 Ang dagakan sa imo inanihan, indi

mo pag-anihon, kag ang mga ubas sa

imo kaubasan nga wala matapas, indi

mo pagpamopoan ; mangintuig ini sa

pahuway nga sa duta.

6 Ang bunga sang sabado sang duta
manginkalan-on nga sa inyo, sa imo,
sa imo alagad nga lalaki kag babae, sa

imo mamumugon kag sa dumuluong
nga nagapanlugayav/ upud sa imo.

7 Kag manginkalan-on yadtong tanan
nga bunga niya sa imo mga sapat Icag sa

mga kahayupan, nga yara sa imo duta.

8 Kag ikaw magaisip nga sa imo sing

pito ka semana sang mga tuig, maka-
pito sa pito ka tuig, kag ang mga adlaw
sining pito ka sabado sang mga tuig,

manginkap-atan kag siam ka tuig sa

imo.
9 Niyan ipalibot-mo ang budyong

nga matunug, sa bulan nga ikapito, sa

ikapulo sang bulan : pagahimoon ninj^o

nga ang budyong maglibot sa bug-os
ninyo nga duta sa adlaw sang katum-
basan.

10 Kag pagapakabalaanon ninyo ang
tuig nga ika lim-an, kag pagaibantala

ninyo sa duta ang kahilowayan sa tanan
niya nga mgapumuluyo: manginpaghili-

nugyaw sa inyo : magapalauli kamo ang
tagsatagsa ^a iya kaugalingon, kag ang
tagsatagsa magabalik sa iya panimalay.

11 Manginpaghilinugyaw sa inyo ang
tuig nga ikakalim-an : ini nga tuig indi

kamo magatalanum, bisan magapalanga-
ni sang dagakan, bisan magapamopo ka
sang imo kaubasan nga wala matapas
ang mga sanga ;

12 Kay ini amo ang tuig sang Paghi-

linugyaw: manginbalaan sia sa inyo;

pagakaonon ninyo ang patubas sang
mga latagon.

13 Sa sini nga tuig sang Paghilinug-

yaw magapalauli kamo ang tagsatagsa

sa iya kaugalingon.

14 Kon magbaligya ka sing bisan ano
nga butang sa imo isigkatawo, konmag-
bakal ka sing bisan ano nga butang sa

kamut sang imo isigkatawo, wala sing

magdaut bisan sin-o sa iya utud.

15 Sono sang kadamuon sang mga
tuig, sa tapus sang Paghilinugyaw, paga-
tabaon mo sa imo isigkatawo ; kag sono
sa kadamuon sang mga tuig sa patubas,
sia magabaligya sa imo.

16 Sono sa kadamuon sang mga tuig
pagadugangan mo ang iya bill, kag
sono sa buhin sang mga tuig pagabu-
hinan mo ang iya bill ; kay amo ang
kadamuon sang mga patubas nga pagai-
baligya niya sa imo.

17 Kag indi magadaut ang bisan sin-o

sa iya isigkatawo ; apang magakahad-
luk ka sa imo Dios ; kay ako si lehoba,
nga inyo Dios,

18 Ibutang-ninyo sa buhat ang akon
mga palatukuran, kag bantayi-ninyo
ang n^ga tulumanon, kag buhata-ninyo
sila, kag sa sini magapuluyo kamo sa
duta nga mga malig-on.

19 Kag ang duta magapamunga, kag
magakalaon kamo tubtub nga mabusug^
kag magapuluyo kamo sa iya nga may
kalig-unan.

20 Kag kon magsililing kamo : ; Ano
bala ang pagakaonon namon sa ikapito

ka tuig, kon indi kami dapat magtanum,
bisan magtipon sang amon mga patu-
bas?

21 Ako magapadala sa inyo sang akon
pagpakamaayo sa ikan-um ka tuig, kag
sia magapatubas sing tuman nga bunga
nga sa tatlo ka tuig

;

22 Kag magatalanum-kamo sa ikawalo
ka tuig, kag magkalaon kamo sang mga
bunga nga laon tubtub sa tuig nga ika-

siam ; tubtub nga mag-abut ang patubas
sang ikaivalo, magakalaon kamo sang
laon.

Sa paggawad sang mga kaugaliogan nga

duta kag sang mga uiipon.

23 Kag ang duta indi mabaligya sa

dayon gid, kay ang duta akon sia, nga
kamo mga dumuluong kag mga manug-
dapon nga sa akon.

24 Sa tanan nga duta sa inyo kauga-
lingon, magatulugot kamo sang gawad
sa duta.

25 Kon magimol ang imo utud, kag
magbaligya sing diyot sang iya kaugali-

ngon, magaabut ang iya manuggawad,
nga amo ang iya iiimata nga labing

malapit, kag magagawad sia sang ginba-

ligya sang iya utud.

26 Kag kon ang tavvo wala sing ma-
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nuggawad kag ang iya kamut makati-
gayon sing tuman nga sa paggawad sa

iya,

2^ Niyan magaisip sia sang mga tuig

sang ij^a pagbaligya, kag pagabayaran
niya sang mabilin sa tawo nga ginbalig-

yaan niya, kag magabalik sia sa iya
j

kaugalingon.
j

28 Apang kon indi makakita ang iya

kamut sang tuman nga sa paguli sa

iya, ang butang nga binaligya maga-
I

pabilin sa kamut sang nagtaba, tubtub
sa tuig sang Paghilinugyaw ; kag paga-
luwason ini sang Paghilinugyaw, kag
ang manxigbaUgya magabalik sa iya kau-
galingon.

29 Apang kon ang isa ka tawo mag-
baligya sang balay nga puluy-an, nga
tmhamtang sa banwa nga nalibutan sang
kuta, ang iya katadlungan sa paggawad
niagadugay tubtub nga matapus ang isa

ka tuig sang pagbaligya sa iya : ang
katadiufigan sa paggawad magadugay
sing isa ka tuig.

30 Kag kon indi magawad ini sa sulud
sang isa ka tuig nga bug-os, ang balay
nga nahamtang sa isa ka banwa nga na-
libutan sang kuta, mabilin nga indi ma-
gawad sa hamut sang nagbakal, kag sa

iya kaliwatan : indi sia maluwas sang
Paghilinugyaw.

31 Apang ang mga balay sa mga mi-
Txoro nga wala sing mga kuta sa palibot,

pagakabigon sila subung sang mga lata-

gon sang kadutaan : ang ila katadliDigan

sa paggawad mangindayon kag pagalu-
wason sila sang Paghilinugj^aw.

32 Apang nahanungad sang mga ban-
wa sang mga Lebinhon kag sang mga
balay sa mga banwa nga ila kaugali-
ngon, ang katadlungan sa paggawad ma-
gapadayon sa gihapon nga sa mga
Lebinhon.

33 Kon ang isa sang mga Lebinhon
may galawaron, nga balay nga binaligya,

sa banwa nga iya kaugalingon, pagalu-
wason ini sang Paghilmugyaw : tungiid
kay ang mga balay sa mga banwa sang
mga Lebinhon amo ang kaugal.ngon
nila sa tunga sang mga inanak ni

Israel.

34 Apang ang mga latagon nga naga-
lilibot sa ila mga banwa, indi pagibalig-
ya, kay kaugalingon sila nila sa gihapon.

35 Kag kon ang imo utud, nga yara
malapit sa nno, magimol kag magku-
]angkulang, pagasapopohon mo sia : su-

bung nga dumuluong kon manugdapon,
magapuyo sia upud sa imo.

36 Indi ka magapasaka sa ij'^a, bisan
magpasagahay, kondi magakahadluk ka
sa imo Dios, kag nga ang imo utud mag-
kabuhi upud sa imo.

37 Lidi mo pagapasakaon sa iya ang
imo kuarta, bisan ang imo kalan-on
pagapasagahayan mo :

38 Ako si lehoba, nga inyo Dios, nga
nagpagowa sa inyo sa duta sa Egipto sa
paghatag sa inyo sang duta sa Kanaan,
agud magmangininyo ako Dios.

39 Kag kon ang imo utud nga yara
malapit sa imo, magimol kag magba-
ligya saimo, indi mo sia pagapaalagaron
subung sang ulipon

;

40 Magapuyo sia upud sa imo subung
nga mamumugon kon manugdapon, kag
magaalagad sia sa imo tubtub sa tuig
sang Paghilinugyaw.

41 Niyan manginluwas sia sa imo, sia

kag ang iya mga anak upud sa iya ; kag
magabalik sia sa iya panimalaj^ kag ma-
gabalik man sia sa kaugalingon sang iya
mga ginikanan.

42 Kay mga ulipon ko sila, nga ginpa-
gowa ko sila sa duta sa Egipro ; indi

sila sarang mabaligya subung nga mga
ulipon.

43 Indi ka magagahum sa iya nga may
kapintas, kondi magkahadluk ka sa imo
Dios,

44 Apang ang mga ulipon nga lalaki

kag mga babae nga mahanungud sa imo,
magagilikan sa mga katav.'ohan nga yara
sa palibot ninyo ; sa ila sarang kamo
makabakal sing mga ulipon nga lalaki

kag mga babae.

45 Sarang man kamo makabakal sa

ila sang mga anak sang mga umalagi, nga
nagapanlugayaw sa tunga ninyo, kag
sa ila m,ga panimalay nga yara sa tunga
ninyo, sang mga nagkalatawo sa ila sa

inyo duta : sila manginkaugalingon
ninyo.

46 Pagaipapanubli ninyo sila sa inyo
mga anak sa olehe ninj^o sa pagtagiya
sa ila : pagapaalagdon ninyo sila sing"

da3^on. Apang sa inyo mga utud, ang
mga inanak ni Israel, bisan sin-o sa inyo

I

indi maggahum nga may kapintas sa iba-

baw sang iya litud.

47 Kag kon ang isa ka dumuluong,
kon ang isa ka tawo nga manugdapon
upud sa imo, magmangaranon, kag ang

I
imo utud upud sa iya magimol kag
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magbaligya sia sa dumuluong, nga ma-
|

nugdapon upud sa imo, kon sa isa ka ka-

liwat sang panimalay sang dumuluong
;

48 5a tapus na nakabaligya sia, may .

katadlungan sia gihapon sang gawad :

j

isa sang iya mga litud sarang maka-
|

gawad sa iya, I

49 Kon ang iya bata, kon ang anak
j

sang iya bata sarang makagawad sa

iya. kon bisan sin-o sang iya malapit

nga himata sa iya panimalay sarang
makagawad sa iya ; kag kon ang iya

kaugalingon nga kamut nakakita sing

mga kalalangan, magagawad sia sa iya

kaugalingon.

50 Kag magaisip sia sang panag-on
sa sadtong nagbakal sa i3'^a, kutub sang
tuig nga nagbaligya sia sa iya tubtub
sa tuig sang Paghilinugyaw, kag ang
kuarta sang iya pagbaligya manginsono
sang kadamuon sang mga tuig: kag
pagahimoon sa iya sono sa panag-on
sang isa ka sinoholan.

51 Kon may mabilin pa sa iya nga
madamu nga mga tuig, sa nagakaigo
sa ila pagaiuli niya ang bill sang iya

gawad, ang kuarta nga ginbakal sa iya.

52 Kag kon mabilin ang pila ka tuig

lamang tubtub sa tuig sang Paghilinug-

yaw, niyan pagaisipon upud sa iya kag
pagaiuli niya ang bili_ sang iya gawad
sa nagakaigo sa iya mga tinuig.

53 Subung sang mamumugon sa ti-

nuigtuig dira upud sa iya ; kag ang iya

agalon indi magagahum sa iya nga may
kapintas sa atubangan sang imo mga
mata.

54 Apang kon indi sia magawad sa

bisan isa sining mga bagay, niyan malu-
was sia sa tuig sang Paghilinugyaw, sia

kag ang iya mga anak upud sa iya.

55 Kay akon mga ulipon ang mga
inanak ni Israel ; mga ulipon nakon sila,

nga ginpagowa ko sila sa duta sa

Egipto : ako si lehoba, nga inyo Dios.

Mga panaad kag mga pinat-in na nga mga silot.

CyC\ DILI kamo maghilimo nga sa^O inyo sing mga diosdios, bisan
magpalatindug kamo sing mga larawan
nga tinigban, bisan mga haligi nga
larawan: kag dili kamo magpalaham-
tang sa inyo duta sing bato nga napa-
nigban nga larawan sa pagyaub sa
atubangan nila ; kay ako amo si lehoba
nga inyo Dios.

2 Pagabantayan ninyo ang akon mga
sabado, kag magatalahud kamo sang a-

kon balaan nga Puluy-an : ako si lehoba.

3 Kon maglalakat kamo sa akon mga
palatukuran kag magbalantay kamo-
sang akon mga sogo sa pagbutang sa ila,

sa buhat,

4 Pagaihatag ko sa inyo ang mga
ulan sa ila mga panag-on, agud nga ang
duta maghatag sang iya patubas, kag
ang kahoy sa latagon maghatag sang
iya bunga.

5 Kag ang lininas sang inyo mga uyas
magalambut sa ani, kag ang ani maga-
lambut sa tanum ; kag magakalaon kamo-
sang iya tinapay sa kabuganaan, kag
magapuluyo kamo nga mga malig-on
sa inyc duta.

6 Kay pagaipahamtang ko ang pag-
hidaet sa duta ; kag magatololog kamo-
nga walay sin-o nga magapakurug sa
inyo : pagakuhaon ko man sa inyo duta
ang mga malain nga sapat, kag ang
hinangiban indi mag-agi sa inyo duta.

7 Kag pagalagson ninyo ang inyo
mga kaaway,.kag magakalapukan sila sa
hinganiban sa atubangan ninyo

:

8 Lima sa inyo magalagas sa isa ka
gatus, kag isa ka gatus sa inyo naga-
lagas sa napulo ka libo ; kag ang inya
mga kaaway magakalapukan sa hi-

nganiban sa atubangan ninyo.

9 Kag magabalikid ako naj'^on sa inya,
kag pagapakaniaayohon ko kamo, kag
pagapadamuon ko kamo, kag pagatuku-
ron ko ang akon katipan upud sa inyo.

10 Kag magakalaon kamo sang mga
bunga nga laon nga dugay na, kag
pagapagowaon ninyo ang mga laon,

agud nga mabutang ang mga bag-o.
11 Kag pagaipahamtang ko ang akon

Pulu3^-an sa tunga ninyo, kag indi kama
pagakangil-aran sang akon kalag.

12 Magalakat man ako sa tunga ninyo
kag magamangininyo ako Dios, kag
kamo magamanginakon banwa.

13 Ako amo si lehoba nga inyo Dios,
nga nagpagowa sa inyo sa duta sang
Egipto, agud nga indi na kamo mag-
manginalagad nila. Ginbugto ko ang
mga gikus sang inyo singkaw, kag
ginpalakat ko kamo nga mga naga-
talanga.

14 Apang kon indi kamo buut mag-
pamati sa akon, bisan magtuman sining

tanan ko nga mga sogo ;

15 Kag kon pagtamayon ninyo ang
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akon mga palatukuran, kag kon ang
inyo kalag mag'-angil-ad sang akon mga
tukimanon, sa iudi pagbutang sa buhat
sang tanan nakon nga mga sogo, sa

paglalis sang akon katipan
;

l6 Ako man, yari karon, ang pagahi-
moon ko sa inyo : Pagaitugyan ko kamo
sa kakugmat, sa anus, kag sa hilanat, nga
magapahagas sang mga mata kag ma-
gapalapyo sang kalag : magatalanum
kamo sa walay pulus sang inyo binhi,

kay pagakaonon ini sang inyo mga
kaaway

;

ij Kag pagaibutang ko ang akon
nawung batok sa inyo, sa bagay nga
pagapilason kamo sa atubangan sang
inyo mga kaaway, kag pagagahumau
kamo sa mga nagakalaakig sa inyo, kag
magapalalagyo kamo nga walay sin-o

nga nagalagas sa inyo.

1

8

Kag kon sa sini pa nga mga butang
indi ninyo ako pagpamatian, maga-
balik ako sa pagsilot sa inyo sing labi

pa sa makapito tungud sang inyo
mga sala.

19 Kag pagaboongon ko ang palabila-

bi sang inyo kabakuran : pagahimoon ko
ang inyo kalangitaa subung sang salsal-

on kag ang inyo duta subung sang
tumbaga.

20 Ang inyo kusug magaluya sa wa-
lay pulus ; kag ang inyo duta indi

magahatag sang iya patubas, bisan ma-
gahatag ang kahoy sa latagon sang iya
bunga.

21 Kag kon maglalakat kamo batok
sa akon kag indi ninyo ako pagtumanon,
pagapilason ko kamo sing labi pa sa
makapito, sono sang inyo mga sala.

22 Pagaipadala ko sa ibabaw ninyo
ang mga mapintas nga sapat sang lata-

gon, nga magaagaw sang inyo mga anak
nga lalaki, kag nga magalaglag sang inyo
mga kahayupan kag nga magapadiyotay
sa inyo, sa bagay nga magamuluhaymu-
hay ang in\^o mga dalan.

23 Kag kon sa sining mga butang
magsalawayon pa kamo kag maglalakat
kamo batok sa akon,

24 Ako man magalakat batok sa inj'o,

kag pagapilason ko kamo, hoo, ako, sing
makapito pa tungud sang inyo mga sala.

25 Kag pagadalhon ko sa ibabaw nit>-

yo ang hinganiban nga manugtimalus
sang katipan nga gintamay : kag kon
magtiiilipon kamo sa inyo mga banwa,
ako magapadala sang kamaty sa tunga

ninyo, kag pagaipanugyan kamo sa mga
kamut sang kaaway.

. 26 Kon maboong ko na ang sungkod
\

sang tinapay, magaluto ang napiilo ka

I

babae sang inyo tinapay sa isa lamang
j

ka horno, kag pagaiuli nila sa inyo ang
j

inyo tinapay sa timbang ; kag magaka-
laon kamo, apang indi kamo magkala-
busug.

27 Kag kon bisan pa sini indi kamo
i
magpalamati sa akon, kondi nga magla-

I
lakat kamo batok sa akon,

I

28 Niyan ako magalakat batok sa
inyo sa akon kasingkal, kag pagasilotari

ko man kamo sing makapito pa bangud
sang inyo mga sala.

29 Kag magakalaon kan-'o sang mga
unud sang inyo mga anak nga lalaki,

' magakaloon kamo sang mga unud man
I sang inyo mga anak nga babae

;

30 Kag pagalaglagon ko ang inyo
mga mataas nga duug, pagagapason ko

1

ang inyo mga larawan sang adlaw,
pagaihaboy ko ang in3'^o mga lawas nga

;
patay sa ibabaw sang mga lawas nga

: patay sang inyo mga diosdios, kag ang
j

akon kalag magakangil-ad sa inyo.

i 31 Kag pagapakahanayakon ko ang
inyo mga kabanwaanan, kag pagahapa-
yon ko ang in.vo mga balaan nga Puluy-
an, kag indi manginkalahamut-an ko ang
baho sing inyo mga pahamut.

32 Pagahapayon ko man ang duta, sa
bagay nga magakalatingala sa iya ang
inyo mga kaaway, nga nagapuluyo sa
iya.

33 Kag pagaiwaraag ko kamo sa
tunga sang mga katawohan, kag pagaiha-
lahad ko ang hinganiban sa olehe ninyo^
kag ang inyo duta manginisa ka kaha-
payan, kag ang mga kabanwaanan ma-
nginisa ka kahanayakan.

34 Niyan ang duta magaagum sang
iya mga sabado sa bug-os nga panag-on
sang iya kahapayan, sa didto pa kamo
sa duta sang inyo mga kaaway ; niyan
ang duta magapahuway kag magaagum
sang iya mga sabado.

35 Sa bug-OS nga panag-on sang iya
kahapayan magapahuway sia, kay wala
sia magpahuway sa inyo mga sabado,
sang nagapuluyo kamo sa iya.

3t) Sa nahanungud sa mga magkala-
bilin sa inyo, pagaipatuduk ko ang ka-
luyahon sa ila mga tagiposoon sa duta
sang ila mga kaaway, sa bagay nga
magpapalagyo sa ila ang kagahud sang

T6;
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isa ka dahon nga magkulas ; kag maga-
palalagyo sila subung sang nagapalagyo
sa hinganiban, kag magakalapukan sila

nga walay sin-o nga nagalagas sa ila.

^y Magasinunguanay ang ibari sa

iban, subung nga nagapalagyo sila sa

atubangan sang hinganiban, bisan pa
walay bisan sin-o nga nagalagas sa ila

;

kag indi kam3 sarang makabatok sa

atubangan sang inyo mga kaaway.
38 Magakaladula kamo sa tunga sang

mga katawohan, kag pagahalunhunon
kanio sang duta sang inyo mga kaaway.

39 Nahanungud sa mga magkalabilin sa

inyo, magahalagas sila sa mga kadutaan
sang inyo mga kaaway bangud sang ila

kalautan ; kag magahalagas man sila sa

mga kalautan saiig ila mga ginikanan sa

tingub sa ila.

40 Kag kon sila magtuluad sang ila

kalautan kag sang kalautan sang ila mga
ginikanan, kag sang mga paglapas nga
ginlapas niia batok sa akon, kag kon

sila fuagkilala nga naglalakat sila sa

sumpung nakon,

41 Ako naglakat man sa sumpung
nila, kag gindala ko sila sa duta san.g

ila mga kaaway ; kon niyan magpaubus
ang ila tagiposoon nga ditinuli, kag kon
niyan magbalaton sila sang silot sang
ila kalautan,

42 Ako magapanumdum sang akon
katipaii kay lakob, kag magapanumdum
man ako sang akon katipan ka}?^ Isaak,

kag subung man magapanumdum ako
sang akon katipan kay Abraham, kag
magapanumdum ako sang duta

;

43 Kay ang duta pagabayaan nila, kag
magaagum sia sang iya mga sabado,

sang nahapay sia, nga wala sila

;

kag pagabatonon nila ang silot sang ila

kalautan, bangud, hoo, bangud kay
ginsikway nila ang akon mga tuluma-
non kag ang ila kalag nagkangil-ad sang
akon mga palatukuran.

44 Apang walay sapayan, sang sila

didto sa duta sang ila mga kaaway, wala
ako magasikway sa ila, kag wala ko sila

pagkangil-ari, sa pagpapas sa ila sing

bug-OS kag sa pagpakawalay pulus sang
akon katipan sa ila ; kay ako si lehoba
nga ila Dios.

45 Kag magapanumdum ako pahana-
yon sa ila sang katipan nga daan, nga
tungud sa iya ginpagowa ko sila sa duta
sa Egipto, sa mga mata sang mga kata-

wohan, agud nga magmanginila ako
Dios : ako si lehoba."

46 Ini sila amo ang mga palatukuran,
ang mga tulumanon kag ang mga kaso-
goan nga gintukud ni lehoba sa tunga
niya kag sa mga inanak ni Israel, sa bu-
kid sa Sinai, sa kamut ni Moises.

Nahanungud sa tn|a saad kag sa mga ikapulo.

KAG naghambal si lehoba kay27 Moises, nga nagasiling

mga manaic ni Israel

Kon ang isa nagpa-
2 "Ihambal sa

kag isiling sa ila

in sing bisan ano tungud sang isa ka sa-

ad, ang mga tawo niahanungud kay le-

hoba, sono sang imo pagpabili.

3 Ang imo pagpabili manginsono sang
masunud : Kon ang isa ka tawo yara sa
tunga sang duha ka pulo kag kan-uman
ka tuig, ang imo pagpabili manginkalim-
an ka siklo nga pilak, sono sang siklo

sang balaan nga Puluy-an
;

4 Kon isa ka babae, ang imo pagpabili

manginkatloan ka siklo.

5 Kon ang edad yara sa tunga sang
lima kag duha ka pulo ka tuig, ang imo
pagpabili sa lalaki manginduha ka pulo

ka siklo, kag sa babae, napiilo ka siklo.

6 Kon ang edad yara sa tunga sang isa

ka bulan kag lima ka tuig, ang imo pag-

pabili sa lalaki manginlima ka siklo nga
pilak, kag sa babae, ang imo pagpabili,

mangintatlo ka siklo nga pilak.

7 Kag kon ang edad kan-uman ka tuig

pa ibabaw, ang imo pagpabili magman-
ginnapiilo kag lima ka siklo, kon lalaki,

kag napulo ka siklo, kon babae.

8 Apang kon ang nagpanaad tuman
gid ka imol S3, pagbayad sang imo pag-
pabili, pagapapaatubangon sia sa saser-

dote,kag ang saserdote magapabili sa iya.

Ang saserdote magabakibaki sa nagsaad
sa nagakaigo sa iya masarangan.

9 Kon fiahanuf?gud sa isa ka hayup,

nga sa iya sarang makahalad kay lehoba,

ang tanan nga sa ila pagihatag kay leho-

ba, manginbalaan.
10 Indi sia pagtlisan, bisan pagbay-

lohan ang maayo sang malain, bisan

ang maiain sang maayo. Kag kon sa

bisan ano nga bagay pagbaylohan ang
isa ka hayup sang isa, niyan sia subung
man ang iya baylo, magabalalaan sila.

11 Apang kon bisan ano nga sapat-

nga mahigko, nga indi sarang ma-
halad kay lehoba, pagapaatabangon
ang sapat sa atubangan sang saserdote

;

166



27. 12. LEBITIKO. 27. 34.

12 Kag pagapabilihan sia sang saser-

dote, kon sia maayo kon malain, kag
mabilin ang hili sono sang imo pagpabili,

saserdote.

13 Kag kon buut maggawad sa iya.

pagadugangan ang ikalima ka bahin sa

imo pagpabili.

14 Kon ang isa ka tawo magpakaba-
laan sang iya balay, agud nga mangin-
balaan kay lehoba, ang saserdote maga-
pabili sa iya, subung nga maayo kon
malain sia ; ang iya bili manginsono
sang pagpabili sang saserdote.

15 Kag kon ang nagpabaiaan sang iya

balay, maluyag maggawad sa iya, maga-
dugang sia sang ikalima ka bahin sang
kuarta sang imo pagpabili, kag ang haldy

manginiya.
16 Kon ang isa magpakabalaan sang

isa ka bahin sang latagon, nga iya kaii-

galingon, kay lehoba, ang imo pagpabili

manginsono sang natanum sa iya ; ang
natanum nga isa ka homer nga sebada
pagapabilihan sing kaliman ka siklo nga
pilak.

17 Kon sia magpakabalaan sang iya

latagon tubtub sang tuig sang Paghili-

nugyaw, magabili sia sono sa imo pag-
pabili,

18 Kay kon sia magpakabalaan sang
iya latagon sa tapus sang Paghilingyaw,
ang saserdote magaisip sang kuarta so-

no sang mga tuig nga mabilin tubtub sa

tuig sang Paghilinugyaw, kag pagaipa-
kubus sa imo pagpabili.

19 Kag kon ang nagpakabalaan sang
latagon, maluyag maggawad sini, maga-
dugang sia sang ikalima ka bahin sang
kuarta sa imo pagpabili sa iya, kag
magamangin iya aug latagon.

20 Apang kon indi sia maggaw^ad
sang latagon, kag kon mabaligya ang
latagon sa isa ka tawo, sia indi na sa-

rang makagawad sini.

21 Kag ang latagon, kon maluwas sang
Paghilinugyaw, manginbalaan sia kay
lehoba, subung nga latagon nga pinaha-
nungud gid kay lelioba : ang pagkatagiya
sa iya manginiya sang saserdote.

22 Kon ang isa ka tawo magpakaba-
laan sing latagon, nga ginbakal niya,

kay lehoba, nga indi bahin sang iya kau-
galingon,

23 Ang saserdote magaisip sa iya
sang bili sang i3^a pagpabili tubtub sa
tuig sang Paghilinugyaw, kag ini tiga

tawo magabayad sang imo pagpabili sa

sin a gid nga adlaw, subung nga butang
nga balaan kay lehoba.

24 Kag sa tuig sang paghilinugyaw
ang latagon magabalik sa sadtong nag-
bakal sini, kag sa amo gid nga natung-
dan sang pagkatagiya sang duta.

25 Ang tanan mo nga mga pagpabili
rnanginsa mga siklo sang balaan nga
Puluy-an : ang isa ka siklo amo ang duha
ka pulo ka geras.

26 Lamang, w^aiay bisan siu-o nga
sarang makapakabalaan sang mga pa-
nganay sang mga kahayupan, nga si la

nahanungud na kay lehoba tungud sang
pagkapanganay : bisan sia hayup nga
baka, bisan sia obeha, iya na sia ni

lehoba.

27 Kon hayup sia nga mahigko, paga-
gawaronsia sono sang imo pagpabili nga
maggabaw sia sang ikalima ka bahin

;

kag kon indi sia maggawad, pagaibaligya
ini, sono sa imo pagpabili.

28 Lamang, bisan ano nga butang nga
pinahanungud gid, nga napahanungud
gid sang isa ka tawo kay lehoba, sa
tanan nga iya kaugalingon, bisan sia

tawo, bisan sia hayup, kon bahin sang
latagon nga iya kaugalingon, indi sarang
mabaligya, bisan magawad : ang tanan
nga butang nga pinahanungud gid, balaan
gid ini sia kay lehoba.

29 Bisan sin-o sang mga taw:> nga gin-

pahanungud sa katagudilian indi sarang
s a magawad : sa pagkamatuud, paga-
patyon sia.

30 Ang tanan nga ikapulo sang duta,

bisan sia sa duta nga tinanum, bisan sia

sa bunga sang mga kakahoyan, naha-
nungud na ini kay lehoba : balaan na sia

kay lehoba.

31 Kon ang isa maluyag maggawad
sang bisan ano nga bahin sang iya ika-

pulo, magagabaw^ sia sang ij^a ikalima
nga bahin.

32 Kag nahanungud sa tanan nga
ikapulo sang kabakahan kon sang mga
obeha, sa tanan nga mag-agi sa idalum
sang sungkod, ang tagsa ka ikapulo nga
hayup, manginbalaan kay lehoba.

33 Indi pagpilion kon sia maayo kon
malain, kag indi pagbaylohan sia ; kag
kon mahanabu nga mabaylohan, ang
baylo kag ang binaylohan manginbalaan
sila : Indi sila sarang magawad."

34 Ini sila among mga sogo,_ nga
ginsogo ni lehoba, kay Moises nga sa

mga inanak ni Israel, sa bukid sa Sinai.
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ANG IKAP-AT NGA TOLON-AN
NI MOISES

NGA GINAHINGALANAN

Ang pagisip sang mga IsraeHnhcn sa kahauayakan

sa Sinai.

1KAG naghambal si lehoba kay
Moises sa kahanayakan sang Sinai sa

Layanlayang sang pakigkitaan, sa na-

hauna sang bulan nga ikaduha sang ika-

duha ka tuig sang ila paghalin sa duta
sang Egipto, rga nagasiling :

2 " Isipa-ninyo, singbinilogbilog, ang
bug-OS nga katiiingban sang mga inanak
ni Israel, sono sang ila mga panimalay,
sono sang ila mga panimalay nga ina-

may, siling sang isip sang mga ngalan
sang tanan nga mga lalaki,

3 Kutub sa duha ka pi'ilo ka tuig ang
edad pa ibabaw, ang tanan sa Israel nga
sarang makakadto sa pag-av/ayan : pag-
aisipon-ninyo sila, ikaw kag si Aaron,
sono sang ila pinanong nga mga kasolda-

dosan.

4 Kag manginupud ninyo ang isa ka
lalaki sang tagsa ka kabikahan, ang
tagsatagsa pangolo sang iya panimalay
nga inamay.

5 Kag yari karon ang mga ngalan
sang mga lalaki nga mangikaupud
ninyo : Sa kahikahan ni Ruben : si Elisur,

anak ni Sedeur

;

6 Sa kay Simeon : si Leiumiel, anak
ni Surisadai

;

7 Sa kay luda : si Naason, anak ni

Aminadab

;

8 Sa kay Isakar : si Natanael, anak ni

Suar

;

9 Sa kay Sabulon : si Eliab, anak ni

Helon

;

10 Sa mga anak ni lose : sa kay
Epraim : si Elisama, anak ni Amiud

;

sa kay Manases : si Gamaliel, anak ni

Pedasur.
11 Sa kay Benyamin : si Abedan, anak

ni Gedeoni

;

12 Sa kay Dan : si Aiiieser, anak ni

Amisadai

;

13 Sa kay Aser : si Pegiel, anak ni
Okran

;

14 Sa kay Gad : si Eliasap, anak ni

Dehuel

;

15 Sa kay Neptali : si Ahira, anak ni
Enan.

16 Ini sila amo ang mga gintawag
sang katiiingban, ang mga dunganon
sang mga kabilcahan sang ila mga ginika-
nan : ini sila amo ang mga pangolo sang
mga linibolibo sa Israel.

17 Busa, ginbaton ni Moises kag ni
Aaron ini nga mga lalaki nga ginpamat-
inan tungud sa ngalan,

18 Kag gintipon nila ang bug-os nga
katiiingban sa nahauna sang bulan nga
ikaduha ; kag ang tagsatagsa nagpaha-
yag sang gingikanan, sono sarg ila mga
kaliwatan kag sono sang ila mga pani-
malay nga inamay, sa pagisip sang mga
ngalan kutub sa duiia ka pulo ka tuig

ang edad pa ibabaw, sing binilog-

bilog.

19 Subung sang ginsogo ni lehoba
kay Moises, ginisip niya sila sa kalia-

nayakan sa Sinai.

20 Kag ang mga anak ni Ruben, ang
panganay ni Israel : ang ila mga kali-

watan, sono sang ila mga pamimalay,
sono sang ila mga panimalay nga ina-

may, sa isip sang mga ngalan, sing
binilogbilog, ang tanan nga mga lalaki

kutub sa duha ka piilo ka tuig ang edad
pa ibabaw, ang tanan nga sarang maka-
kadto sa pag-awayan :

21 Ang mga naisipan sa kabikahan
ni Ruben, nanginkap-atan kag anum ka
libo kag lima ka gatus.

22 Sa mga anak ni Simeon : ang ila

mga kaliwatan, sono sang ila mga pani-
malay, sono sang ila mga panimalay
nga inamay, ang mga naisipan sono sa

isip sang mga ngalan, sng binilogbilog,

ang tanan nga mga lalaki kutub sa duha
ha piilo ka tuig ang edad pa ibabaw, ang
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tanan nga sarang makakadto sa pag-
awayan

:

'• 23 Ang mga naisipan sa kabikahan
ni Simeon, nanginkalim-an kag siam ka
libo kag tatlo ka gatus.

24 Sa mga anak ni Gad : ang ila mga
kaliwatan, sono sang ila mga panimalay,
sono sang ila mga panimalay nga ina-

may, sono sa isip sang mga ngalan
kutub sa duha ka pulo ka tuig ang edad
pa ibabaw, ang tanan nga sarang maka-
kadto sa pag-awayan

:

25 Ang mga naisipan sa kabikahan
ni Gad, nanginkap-atan kag lima ka
libo anum ka gatus kag kalim-an.

26 Sa mga anak ni luda : ang ila mga
kaliwatan, sono sang ila m.ga pani-

malay, sono sang ila mga panimalay
nga inamay, sono sa isip sang mga
ngalan kutub sa duha ka pulo ka tuig

ang edad pa ibabaw, ang tanan nga
sarang makakadto sa pag-awayan :

27 Ang mga naisipan sa kabikahan
ni luda, nanginkapitoan kag apat ka
libo kag anum ka gatus.

28 Sa mga anak ni Isakar : ang ila

mga kaliwatan, sono sang ila mga pani-

malay, sono sang ila mga panimalay nga
inamay, sono sa isip sang mga ngalan
kutub sa duha ka pulo ka tuig ang edad
pa ibabaw, ang tanan nga sarang maka-
kadto sa pag-awayan

:

29 Ang mga naisipan sa kabikahan ni

Isakar, nanginkalim-an kag apat ka libo

kag apat ka gatus,

30 Sa mga anak ni Sabulon : ang ila

mga kaliwatan, sono sang ila mga pani-
malay nga inamay, sono sa isip sang
mga ngalan kutub sa duha ka pulo ka
tuig ang edad pa ibabaw, ang tanan nga
sarang makakadto sa pag-awayan :

31 Ang mga naisipan sa kabikahan ni

Sabulon, nanginkalim-an kag pito ka li-

bo kag apat ka gatus,

32 Sa mga anak ni lose : sa mga anak
ni Epraim : ang ila mga kaliwatan, sono
sang ila mga panimalay, sono sang ila

mga panimalay nga inamay, sono sa isip

sang mga ngalan kutub sa duha ka
pulo ka tuig ang edad pa ibabaw, ang
tanan nga sarang makakadto sa pag-
awayan :

33 Ang mga naisipan sa kabikahan
ni Epraim, nanginkap-atan ka libo kag
lima ka gatus.

34 Sa mga anak ni Manases : ang ila

mga kaliwatan, sono sang ila mga pani-

malay, sono sang ila panimalay nga
inamay, sono sa isip sang mga ngalan
kutub sa duha ka pulo ka tuig ang edad
pa ibabaw, ang tanan nga sarang ma-
kakadto sa pag-awayan

:

35 Ang mga naisipan sa kabikahan
ni Manases, nanginkatloan kag duha ka
libo kag duha ka gatus.

36 Sa mga anak ni Benyamin : ang
ila mga kaliwatan, sono sang ila mga
panimalay, sono sang ila mga pani-
malay nga inamay, sono sa isip sang
mga ngalan kutub sa duha ka pulo ka
tuig ang edad pa ibabaw, ang tanan nga
sarang makakadto sa pag-awayan :

37 Ang mga nisipan, sa kabikahan ni

Benyamin, nanginkatloan kag lima ka
libo kag apat ka gatus.

38 Sa mga anak ni Dan : ang ila mga
kaliwatan, sono sang ila mga panimalay,
sono sang ila mga panimalay nga ina-

may, sono sa isip sang mga ngalan
kutub sa duha ka pulo ka tuig ang edad
pa ibabaw, ang tanan nga sarang maka-
kadto sa pag-awayan

:

39 Ang mga naisipan sa kabikahan
ni Dan, nanginkan-uman kag duha ka li-

bo kag pito ka gatus,

40 Sa mga anak ni Aser : ang ila mga
kaliwatan, sono sang ila mga panimalay,.

sono sang ila mga panimalay nga ina-

may, sono sa isip sang mga ngalan kutub
sa duha ka piilo ka luig ang edad pa
ibabaw, ang tanan nga sarang maka-
kadto sa pag-awayan

:

41 Ang mga naisipan sa kabikahan ni

Aser, nanginkap-atan kag isa ka libo

kag lima ka gatus,

42 Sa mga anak ni Neptali : ang ila

mga kaliwatan, sono sang ila mga pani-
malay, sono sang ila mga panimalay nga
inamay, sono sa isip sang mga ngalan
kutub sa duha ka pulo ka tuig ang edad
pa ibabaw, ang tanan nga sarang maka-
kadto sa pag-awayan

:

43 Ang mga naisipan sa kabikahan ni

Neptali, nanginkalim-an kag tatlo ka libo

kag apat ka gatus. :,

44 Ini sila among mga naisipan, nga
inisip ni Moises kag ni Aaron, kag
sang mga napiilo kag duha ka tawo, nga
mga dunganon sa Israel : may isa ka
tawo sa tagsa ka panimalay nga inamay.

45 Amo ini ang tanan nga mga naisi-

pan sang mga inanak ni Israel, sono
sang ila mga panimalay nga inamay,^

kutub sa duha ka piilo ka tuig ang edad
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pa ibabaw, ang tana a sa Israel nga sa-

rang makakadto sa pag-awayan :

46 Ang tanan nga mga naisipan na-

nginanum ka gatus kag tatlo ka libo

]ima ka gatus kag kalim-an.

47 Apang ang mga Lebinhon, sono
sang kabikahan sang ila mga ginikanan,

wala pagisipa nga tingub sa ila.

48 Kay naghambal si lehoba kay
Moises, nga nagasiling

:

49 " Lamang dili mo pagisipon ang
kabikahan ni Lebi, kag dili ka magisip
sa ila nga tingub sa mga inanak ni

Israel.

50 Apang pagaitulin mo sa mga Le-
binhon ang Puluy-an sang pagpamatuud
kag ang tanan niya nga mga gamit, kag
ang tanan nga nahanungud sa iya. Sila

amo ang magadala sang Puluy-an kag
sang tanan niya nga mga gamit, kag
magaalalagad sila sa iya, kag magapa-
hamtiing sila sang ila dulugan sa pali-

bot sang Puluy-an.

51 Kag kon magtaliwan ang Puluy-
an, pagabungkagon sia sang mga Le-
binhon, kag kon magdulog ang Puluy-
an, pagapahaumon sia sang mga Le-
binhon ; kag angdumuluong nga magpa-
lapit, pagapatyon sia.

52 Kag magapalahamtang ang mga
inanak ni Israel sing dulugan, sono sa ila

pinanong nga kasoldadosan, ang tagsa-

tagsa sa iya dulugan kag malapit sa iya

band era.

53 Apang ang mga Lebinhon maga-
palahamtang sing dulugan sa palibot
sang Puluy-an sang pagpamatuud, agud
nga walay kaakig batok sa katilingban
sang mga inanak ni Israel ; kag ang mga
Lebinhon amo ang magabantay sang
tinulin nahanungud sang Puluy-an sang
pagpamatuud,"

54 Kag ginhimo ini sang mga inanak
ni Israel, sono sa tanan nga ginsogo ni

lehoba kay Moises : subung sini ang
ginhimo nila.

Ang pagkabamtang sang mga duluiugan.

2 KAG naghambal si lehoba kay
Moises kag kay Aaron, nga nagasi-

ling:

2 " Ang mga inanak ni Israel magapa-
lahamtang sing dulugan sa idalum sang
talandaan sang ila mga panimalay nga
inamay, ang tagsatagsa nga malapit sa
iya bandera. Magapalahamtang sila

sing dulugan sa atubangan, sa palibot
sang Layanglayang sang pakigkitaan.

3 Axig mga magapalahamtang sing
dulugan sa luyo sa Sidlangan, nayon sa
bulutlakan, manginamo : Ang bandera
sang dulugan ni luda, sono sang ila mga
pinoong nga kasoldadosan: nga ang
dunganon sang mga anak ni luda, si

Nahason, anak ni Aminadab
;

4 Kag ang iya pinoong nga kasolda-
dosan kag ang mga naisipan sa ila:

kapitoan kag apat ka libo kag anum ka
gatus.

5 Ang mga magapalahamtang sing

dulugan sa luyo niya amo : ang kabikahan
ni Isakar, nga ang dunganon sang mga
anak ni Isakar, si Natanael, anak ni

Suar
;

6 Kag ang iya pinoong nga kasol-

dadosan kag ang mga naisipan sa ila

:

kalim-an kag apat ka libo kag apat ka
gatus :

7 Ang kabikahan ni Sabulon, nga ang
dunganon sang mga anak ni Sabulon, si

Eliab, anak ni Kelon
;

8 Kag ang iya pinoong nga kasolda-

dosan kag ang mga naisipan sa ila

:

kalim-an kag pito ka libo kag apat ka
gatus.

9 Ang tanan nga naisipan sa dulugan
ni luda : isa ka gatus kawaloan kag
anum ka libo kag apat ka gatus, sono sa

ila mga pinoong nga kasoldadosan. Ini

sila magatalaliwan sing una.

10 Sa Bagatnan didto ang bandera
sang dulugan ni Ruben, sono sa ila mga
pinoong nga kasoldadosan : nga ang
dunganon sang mga anak ni Ruben, si

Elisur, anak ni Sedeur
;

1

1

Kag ang iya pinoong ngakasoldado-
san kag ang mga naisipan sa ila : kap-
atan kag anum ka libo kag lirnaka gatus.

12 Magapalahamtang sing dulugan
sa luyo niya : ang anak ni Simeon, nga
ang dunganon sang mga anak ni Simeon
si Seluniel, anak ni Surisadai,

13 Kag ang iya pinoong nga kasol-

dadosan kag ang mga naisipan sa ila

:

kaliman kag siam ka libo kag tatlo ka
gatus.

14 Kag ang kabikahan ni Gad, nga ang
dunganon sang mga anak ni Gad, si Eli-

asap, anak ni Dehuel,

15 Kag ang iya pinoong nga kasol-

dadosan kag ang mga naisipan sa ila

:

kap-atan kag lima ka libo anum ka gatus

kag kalim-an.
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16 Ang tanan nga mga naisipan sa

dulugan ni Ruben : isa ka gatus kalim-

an kag isa ka libo apat ka gatus kag
kalim-an, sono sa ila mga pinoong nga
kasoldadosan. Ini sila magatalaliwan
nga ikaduha.

17 Niyan magataliwan ang Layang-
layang sang pakigkitaan, ang dulugan
sang mga Lebinhon yara sa tunga sang
mga dululugan: sono sang pagpaham-
tang nila sing dulugan, sa sini magatali-

wan sila : ang tagsatagsa sa iya kauga-
lingon nga duug, sono sang ila mga
bandera.

18 Sa Katundan, ang bandera sang
dulugan ni Epraim, sono sa ila mga
pinoong nga kasoldadosan ; nga ang
dunganon sang mga anak ni Epraim, si

Elisama, anak ni Amiud,
19 Kag ang iya pinoong nga kasolda-

dosan kag ang mga naisipan sa ila

:

kap-atan ka libo kag lima ka gatus.

20 Sa luyo niya: ang kabikahan ni

Manases, nga ang dunganon sang mga
anak ni Manases, si Gamaliel, anak ni

Pedasur,
21 Kag ang iya pinoong sang ka-

soldadosan kag ang mga naisipan sa

ila : katloan kag duha ka libo kag duiia

ka gatus.

22 Kag ang kabikahan ni Benyamin,
nga ang dunganon sang mga anak ni

Benyamin, si Abidan, anak ni Gedeoni,
23 Kag ang iya pinoong nga kasolda-

dosan kag ang mga naisipan sa ila

:

katloan kag lima ka libo kag apat ka
gatus.

24 Ang tanan nga mga naisipan sa
dulugan ni Epraim, among isa ka gatus
kag waio ka libo kag isa ka gatus, sono
sa ila mga pinoong nga kasoldadosan.
Ini sila magatalaliwan sa ikatlo.

25 Sa Aminhan : ang bandera sang du-
lugan ni Dan, sono sang ila mga pinoong
nga kasoldadosan, nga ang dunganon
sang mga anak ni Dan, si Ahieser, anak
ni Amisadai,

26 Kag ang iya pinoong nga ka-
soldadosan kag ang mga naisipan sa ila :

kan-uman kag duha ka libo kag pito ka
gatus.

27 Ang mga magapalahamtang sing
dulugan sa luyo niya, amo : ang kabika-
han ni Aser, nga ang dunganon sang
mga anak ni Aser, si Pegiel, anak ni

Okran,
28 Kag ang iya pinoong nga kasolda-

dosan kag ang mga naisipan sa ila:

kap-atan kag isa ka libo kag lima ka
gatus

:

,

29 Kag ang kabikahan ni Neptali,
nga ang dunganon sang mga anak ni

Neptali, si Ahira, anak ni Enan,
30 Kag ang iya pinoong nga ka-

soldadosan kag ang mga naisipan sa
ila : kalim-an kag tatlo ka libo kag apat
ka gatus.

31 Ang tanan nga mga naisipan sa
dulugan ni Dan : isa ka gatus kalim-an
kag pito ka libo kag anum ka gatus. Ini

sila magataliwan nga mga naolehe, sono
sa ila mga bandera.

32 Ini sila among mga naisipan sang
mga anak ni Israel, sono sang ila mga
panimalay nga inamay. Ang tanan nga
mga naisipan sa mga dululugan sono
sang ila mga pinoong nga kasoldado-
san : anum ka gatus kag tatlo ka libo

lima ka gatus kag kalim-an.

33 Apang ang mga Lebinhon wala
sila maisipi nga tingub sa mga inanak ni

Israel, sono sang ginsogo ni lehoba kay
Moises.

34 Kag ginhimo sang mga inanak ni

Israel, sono sa tanan nga ginsogo ni

lehoba kay Moises. Sa sini nagpala-
hamtang sila sing dulugan, sono sang
ila mga bandera, kag sa sini nagtalali-

wan sila, ang tagsatagsa sono sang ya
panimalay, sono sang iya panimalay nga
inamay.

Ang pagisip sa mga Lebinboa.

3YARI karon ang mga kaliwatan ni

Aaron kag ni Moises sang adlaw
nga si lehoba naghambal kay Moises sa
bukid sa Sinai.

2 Ini sila among mga ngalan sang
mga anak ni Aaron : Si Nadab, ang pa-
nganay, ugaling si Abiu, si Eleasar kag
si Itamar.

3 Ini sila among mga ngalan sang
mga anak ni Aaron, nga mga asaserdote,
nga pinanhidhiran, nga ginpapahanu-
ngud niya, agud nga magpanghikot sila

sang pagkasaserdote.

4 Apang si Nadab kag si Abiu nag-
kalamatay sa atubangan ni lehoba, sang
paghalad nila sing kalayo nga incli na-
gakaigo sa atubangan ni lehoba, sa

kahanayakan sa Sinai. Wala silay mga
anak, kag si Eleasar kag si Itamar nag-

j

palanghikot sang pagkasaserdote sa atu-
i bangan ni Aaron nga ila amay.
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5 Kag si lehoba naghambal kay Moi-
ses. riga nagasiling

:

6 " Papalapita ang kabikahan ni Lebi,

kag paatiibanga sia kay Aaron, nga
saserdotc, agud nga mag-alalagad sila

j

sa iya.

7 Magabalantay sila sang tiniilin sa i

iya. kag sang tinulin sang bug-os nga '

katilingban sa atiibangan sang Layang-
layang sang pakigkitaan, nga nagahili-

j

mo sang pag-alagdan sang Puluy-an.

8 Pagabantayan nila ang tanan nga
mga gamit sang Layanglayang sang
pakigkitaan kag ang tinulin sang mga
inanak ni Israel, agud nga maghilimo
sila sang pag-alagdan sang Puluy-an.

9 Pagaihatag mo ang mga Lebinhon
kay Aaron kag sa iya mga anak : kina-

hatag sila sa iya sing bug-os gid sa

tunga sang mga inanak ni Israel.

10 Kag pagaisipon mo si Aaron kag
ang iya mga anak, agud nga magbalan-
Tay sila sang ila pagkasaserdote ; kag
ang dumuluong nga magpalapit, paga-

patyon sia."

1

1

Kag naghambal si lehoba kay Moi-

ses, nga nagasiling

:

12 " Yari karon, ginkuha ko ang mga
Lebinhon sa tunga sang mga inanak ni

Israel sa baylo sang tanan nga mga
panganay sang isa ka iloy sa tunga sang

mga inanak ni Israel; kagsa sini mangin-
akon ang mga Lebinhon ;

13 Kay akon ang tanan nga panganay.

Sa adlaw nga akon ginpilas ang tanan

nga mga panganay sa duta sang Egipto,

ginpabalaan ko nga sa akon ang tanan

nga mga panganay sa Israel kutub sa

tawo tubtub sa sapat : manginakon sila

:

ako si lehoba."

14 Kay si lehoba naghambal kay
Moises sa kahanayakan sa Sinai, nga
nagasiling

:

1

5

'* Isipa ang mga anak ni Lebi, sono
sang ila mga panimalay nga inamay,
sono sang ila mga panimalay. Pagaisi-

pon mo ang tanan nga mga lalaki kutub

sa isa ka bulan ang edad pa ibabaw."

16 Kag inisip sila ni Moises, sono sa

polong ni lehoba, sono sang ginsogo sa

iya.

17 Kag ini sila amo ang mga anak ni

Lebi, sono sang ila mga ngalan : si Ger-
son, si Koat kag si Merari.

18 Kag ini sila amo ang mga ngalan
sang mga anak ni Gerson, sono sang ila

mga panimalay : si Libni kag si Sinei.

19 Kag ang mga anak ni Koat, sono'
sang ila mga panimalay : si Amram, si

Ishar, si Hebron kag si Usiel.

20 Kag ang mga anak ni Merari, sono
sang ila mga panimalay : si Mahali kag
si Musi. In sila among mga panimalay
sang mga Lebinhon, sono sang ila mga
panimalay nga inamay.

21 Gikan kay Gerson : ang panimalay
sang mga Lebinhon kag ang panimalay
sang mga Simeinhon : ini sila among
mga panimalay sang mga Gersoninhon.

22 Ang mga na.isipan nila, sono sa
isip sang tanan nga mga lalaki kutub sa
isa ka bulan ang edad pa ibabaw, ang
mga naisipan sa ila, nanginpito ka libo

kag lima ka gatus.

23 Ang mga panimalay sang mga
Gersoninhon magapalahamtang sing du-
lugan sa likod sang Puluy-an, sa bahin
sang Katundan.

24 Kag ang dunganon sang panima-
lay nga inamay sang mga Gersoninhon
amo si Eliasap, anak ni Lael.

25 Kag ang tinulin sa mga anak ni
Gerson nahanungud sa Layanglayang
sang pakigkitaan amo ang Puluy-an kag
ang Layanglayang, ang iya tabon, kag
ang iya kumbung sa salamputan sang

I Layanglayang sang pakigkitaan

;

i 26 Kag ang mga kumbumg sang pat-

yo, kag ang kumbung sa salamputan
sang patyo, nga malapit sa Puluy-an
kag malapit sa halaran, sa palibot, kag
ang iya mga lubid nga sa bug-os niya
nga pag-alagadan.

27 Gikan kay Koat : ang panimalay
sang mga Amraminhon, ang panimalay
sang mga Isharinhon, ang panimalay
sang mga Hebroninhon kag ang pani-
malay sang mga Usielinhon ; ini sila

mga panimalay sang mga Koatinhon.
28 Sono sa isip sang tanan nga mga

lalaki kutub sa isa ka bulan ang edad
pa ibabaw among walo ka libo kag
anum ka gatus, nga mga tululinan sang
pagbantay sang balaan nga Puluy-an.

29 Ang mga panimalay sang mga
anak ni Koat magapalahamtang sing

dulugan sa kilid sang Puluy-an, sa

bahin sang Bagatman.
30 Kag ang dunganaon sang pani-

malay nga inamay sang mga panimalay
sang mga Koatinhon amo si Elisapan,

anak ni Usiel.

31 Ang gintulin sa ila amo ang ka-

ban, ang latok, ang sadngan, ang mga
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halaran, kag ang mga gamit sang ba-

laan nga Puluy-an, nga ginagamit nila

sa pag-alagdan kag ang kumbung, kag
ang tanan niya nga pag-alagdan.

32 Kag ang dunganon sang mga
dunganon sang mga Lebinhon amo si

Eieasar, aiiak ni Aaron, nga saserdote.
Sia amo ang manugtatap sang mga
nagabalantay sang tinulin nahanungud
sa balaan nga Puluy-an.

33 Gikan kay Merari : ang paniraalay
sang mga Mahalinhon, kag ang pani-
malay sang mga Musinhon ; ini sila

among mga panimalay ni Merari.

34 Ang mga naisipan sa ila, sono sa
isip sang tanan nga mga lalaki kutub sa
isa ka bulan ang edad pa ibabaw, nangin-
anum ka libo kag duha ka gatus.

35 Kay ang dunganon sang panima-
lay nga inamay sang mga panimalay
ni Merari amo si Suriel, anak ni Abihail.
Magapalahamtang sila sing dulugan sa
kilid sang Puluy-an, sa bahin sang
Aminhan.
36 Kag ang tinulin nga balantayan

sang mga anak ni Merari amo ang mga
tapi sang Puluy-an, ang iya mga iialug-

hog, ang iya mga haligi, ang iya mga
sadsaran, ang tanan niya nga mga gamit
kag ang bug-os niya nga pag-alagdan :

37 Ang mga haligi sa palibot sang
patyo, ang iya mga sadsaran, ang iya
mga palpal kag ang iya mga banting.

38 Kag ang mga nagpalahamtang
sing dulugan sa atubangan sang Puluy-an
sa bahin sang Sidlangan, sa atubangan
sang Layanglayang sang pakigkitaan,
nayon sa Bulutlakan, amo si ]\Ioises kag
si Aaron kag ang ila mga anak, nga
nagabalantay sang tinulin nahanangud
sa balaan nga Puluy-an tungud sang
tinulin sa mga inanak ni Israel ; kag
ang dumuloong nga magpalapit, paga-
patj'^on sia.

39 Ang kabilogan sang mga naisipan
sang mga Lebinhon, nga inisip ni Moises
kag ni Aaron, sono sang sogo ni lehoba,
sono sang ila mga panimalay : ang ta-

nan nga mga lalaki kutub sa isa ka bulan
ang edad pa ibabaw : duha ka piilo kag
d-uha ka libo.

40 Kag si lehoba nagsiling kay
Moises :

" Isipa ang tanan nga mga
panganay nga lalaki sa mga inanak ni

Israel, kutub sa isa ka bulan ang edad
pa ibabaw, kag humaria ang isip sang
ila mga ngalan.

41 Kag pagakuhaon mo ang mga Le-
binhon nga sa akon Tako si lehoba) sa

baylo sang tanan nga mga panganay
sang mga inanak ni Israel. Kag maga-
kuha ka sang mga kahayupan sang mga
Lebinhon sa baylo sang tanan nga mga
panganay sang mga kahayupan sang
mga inanak ni Israel."

42 Kag ginisip ni Moises, sono sang
ginsogo ni lehoba sa iya, ang tanan nga
mga panganay sang mga inanak ni

Israel.

43 Kag ang tanan nga mga panganay
nga lalaki, sono sa isip sang mga ngalan,
kutub sa isa ka bulan ang edad pa iba-

baw, ang mga naisipan sa ila, nangin-
duha ka pulo kag duha ka libo duha ka
gatus kapitoan kag tatlo.

44 Kag si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling

:

45 " Kuhaa ang mga Lebinhon sa

baylo sang tanan nga mga panganay
sang mga inanak ni Israel, kag ang mga
kahayupan sang mga Lebinhon sa baylo
sang ila mga sapat ; kag ang mga Le-
binhon m.anginakon sila : ako si lehoba.

46 Nahanungud sang gawad sang
duha ka gatus kag kapitoan kag tatlo

sang mga panganay sang mga inanak ni

Israel, nga nagalabaw sa mga Lebinhon,

47 Magakuha ka sing lima ka siklo

tungud sa tagsa ka olo sa ila ; sono sa

siklo sang balaan nga Puluy-an maga-
kuha ka : ang siklo duha ka piilo ka
geras.

48 Kag pagaihatag mo kay Aaron kag
sa iya mga anak ang kuarta sang
gawad sang mga nagalabav/ sa ila.

49 Kag ginkuha ni Moises ang kuarta
sang gawad sang mga nanginlabaw sa
mga ginawad bangud sang mga Le-
binhon.

50 Ginbaton niya ang kuarta gikan
sa mga panganay sang mga inanak ni

Israel : isa ka libo tatlo ka gatus kan-
urnan kag lima ka siklo, sono sa siklo

sang balaan. nga Puluy-an.

51 Kag ginhatag ni Moises ang kuarta
sang gawad kay Aaron kag sa iya mga
anak, sono sa sogo ni lehoba, sono sang
ginsogo ni lehoba kay Moises.

Ang nfa tinulin sa mga Lebinboc.

y\ KAG naghambal si lehoba kay

siling

Moises kag kay Aaron, nga naga-

173



4. 2. NUMEROS. 4.20.

2 " Isipa ang mga anak ni Koat, sa
tunga sang mga anak ni Lebi, sono
sang ila mga panimalay, sono sang
ila mga panimalay nga inamay :

3 Kutub sa katloan ka tuig ang edad
pa ibabaw tubtub sa kalim-an ka tuig
ang edad, ang tanan nga mga nagasulu-
liid sa paghiliiipud sa paghimo sang bulu-
haton sa Layanglayang sang pakigki-
taan.

4 Ini amo ang pag-alagdan sang mga
anak ni Koat sa Layanglayang sang
pakigkitaan, sa duug nga balaan gid.

5 Kon pagapataliwanon ang dulugan,
magakalari si Aaron kag ang iya mga
anak, kag magapapanaug sila sang
kumbiing sang Layanglayang, kag paga-
tabunan nila sa iya ang kaban sang
pagpamatuud.

6 Gilayon pagaibutang nila sa ibabaw
niya ang isa ka tabon nga mga panit
sang tahas, kag pagaihumlad nila sa
ibabaw niya ang isa ka panapton nga
bus-ug nga purpura kag pagaipaham-
tang nila sa iya ang iya mga yayongan

;

7 Sa ibabaw sang latok sang mga
tinapay nga hayag pagaihumlad nila

ang isa ka panapton nga purpura, kag
pagaibutang nila sa ibabaw niya ang
mga lahang, ang mga tagayan, ang mga
yahong, kag ang mga saro nga sa mga
halad nga ilimnon : ang tinapay nga
dayon dira sa ibabaw niya.

8 Kag pagaihumlad nila sa ibabaw
sining m.ga butang ang isa ka panapton
nga karmesi, kag pagatabonan ini sang
isa ka tabon nga mga panit sang tahas,

kag pagaipahamtang nila sa iya ang
mga yayongan.

9 Magakuha sila sing isa ka panapton
nga purpura, kag pagatabonan nila ang
sadngan sang suga, ang iya mga 1am-
prahan, ang iya mga isulugi, ang iya
mga alagbunan kag ang tanan niya nga
mga suludlan nga sa lana, nga sa ila

ginagamit nga sa pag-alagdan niya.

10 Niyan pagaibutang nUa ini pati

sang tanan nila nga mga gamit sa isa ka
tabon nga mga panit sang tahas, kag
pagaibutang nila ini sa ibabaw sang
lialia.

11 Sa ibabaw sang halaran nga bula-
wan pagaihumlad nila ang isa ka
panapton nga purpura, kag pagatabonan
nila ini sing isa ka tabon nga mga panit
sang tahas, kag pagaipahamtang nila sa
iya aiig mga yayongan.

12 Kag pagakuhaon nila ang tanan
nga mga gamit sang pag-alagdan, nga
sa ila ginahimo ang pag-alagdan sa
balaan nga Puluy-an, kag pagaibutang
sila nila sa isa ka panapton nga purpura,
kag pagatabonan nila sila sing isa ka
tabon nga mga panit sang tahas, kag
pagaibutang nila sila sa ibabaw sang
lialia.

13 Pagakuhaon nila ang mga abo sang
halaran kag pagaihumlad nila sa ibabaw
niya ang isa ka panapton nga purpura.

14 Pagaibutang nila sa ibabaw niya
ang tanan nga mga gamit, nga sa ila gi-

nagamit nila nga sa iya pag-alagdan

:

ang mga bagahan, ang mga tenedor, ang
mga pala, ang mga yahong, ang tanan
nga mga gamit sang halaran ; kag pa-
gaihumlad nila sa ibabaw ang isa ka
tabon nga mga panit sang tahas, kag
pagaipamutang nila sa iya ang iya mga
yayongan.

15 Kag pagatapuson ni Aaron kag
sang iya mga anak ang pagtabon sang
balaan nga puluy-an kag ang tanan nga
mga gamit sang balaan nga Puluy-an, kon
ang dulugan pagapataliwanon ; kag niyan
sa tapus sini magapalalapit ang mga
anak ni Koat sa pagdala sa ila. Apang
indi sila makatandug sing mga batang
nga balaan, kay magakalamatay sila.

Ini among lulan sang mga anak ni Koat
nahanungud sa Layanglayang sang pa-
kigkitaan.

16 Kag ang talatapon ni Eleasar,

anak ni Aaron nga saserdote amo ang
lana nga sa suga, ang maamyon nga in-

sienso, ang dayon nga halad nga kalan-

on, kag ang lana nga ihilidhid : ang
talatapon sang bug-os nga Puluy-an kag
sang tanan nga yara sa iya, nahanungud
sa balaan nga Puluy-an kag sa iya mga
gamit.'*

17 Kag naghambai si lehoba kay
Moises kag kay Aaron, nga nagasiling :

18 " Dili ninyo pagpabulagon ang
kabikahan sang mga panimalay sang
mga Koatinhon sa tunga sang mga
Lebinhon ;

19 Kondi ini himoon-ninyo sa ila,

agud nga magkalabuhi sila kag indi

magkalamatay, kon magpalapit sila sa

duug nga balaan gid : nga si Aaron kag
ang iya mga anak mag-alabut kag mag-
pahamtang sa ila, ang tagsatagsa sa iya

buluhaton kag sa iya lulan.

20 Kag indi sila magasululud sa pag-
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tan-aw, bisan sa isa ka tion, sang mga
butang nga balaan ; kay magakalamatay
sila."

21 Kag naghambal si lehoba kay
Moises, nga nagasiling

:

22 Isipa man ang ang mga anak ni

GersoR, sono sang ila mga panimalay
nga inamay, sono sang ila mga pani-

malay
;

23 Kutub sa katloan ka tuig ang edad
pa ibabaw tubtub sa kalim-an ka tuig

ang edad, pagaisipon mo sila : ang tanan
nga mga nagasululud sa paghiliupud sa

paghimo sing pag-alagdan sa Layang-
layang sang pakigkitaan.

24 Ini amo ang pag-alagdan sang mga
panimalay sang mga Gersoninhon, bisan

sa pag-alagad, bisan sa pagdala sang
mga lulan.

25 Magadala sila sang mga kumbung
sang Puluy-an kag sang Layanglayang
sang pakigkitaan, sang iya tabon kag
sang tabon nga mga panit sang tahas,

nga yara sa ibabaw niya, kag sang kum-
bung nga sa saiamputan sang Layang-
layang sang pakigkitaan.

26 Kag sang mga kumbung sang
patyo, kag sang kumbung nga sa sa-

iamputan sang gawang sangpatyo, nga
yara malapit sa Puluy-an kag malapit
sa halaran, sa palibot ; kag sang ila

mga bantmg, kag sang tanan nga mga
gamit sa ila pag-alagdan ; kag sang
tanan nga ginahimo tungud sa ila : kag
sa sini magaalalagad sila.

27 Sono sa sogo ni Aaron kag sang
iya mga anak manginamo ang tanan
nga pag-alagdan sang mga anak sang
mga Gersoninhon, nahanungud sa tanan
nila nga lulan kag sa tanan nila nga
pag-alagadan : pagaitulin ninyo sa ila

ang tanan nga ila pagadalhon.
28 Ini amo ang pag-alagdan sang

mga panim.alay sang mga anak sang
mga Gersoninhon nahanungud sa
Layanglayang sang pakigkitaan kag
sang tinulin sa ila yara sa idalum sang
kamut ni Ithamar, anak ni Aaron, nga
saserdote.

29 Pagaisipon mo ang mga anak ni

Merari, sono sang ila panimalay, sono
sang ila mga panimalay nga inamay

;

30 Kutub sa katloan ka tuig ang edad
pa ibabaw tubtub sa kalim-an ka tuig
ang edad pagaisipon mo sila : ang
tanan nga mga nagasulud sa paghili-

upud nga sa pag-alagdan sa Layangla-
yang sang pakigkitaan.

31 Kag yari karon ang tinulin sa ila,

nga dapat nila dalhon nga sa tanan nila
nga pag-alagdan nahanungud sa La-
yanlayang sang pakigkitaan: ang mga
tapi sang Puluy-an, ang iya m.ga ha-
lughog, ang iya mga haligi kag ang iya
mga sadsaran

;

32 Ang mga haligi sang- patyo sa
palibot, ang ila mga sadsaran, ang ila

mga palpal, ang ila mga banting, ang
tanan nila nga mga gamit kag ang bng-
os nila nga pag-alagdan: kag pagai-
tugyan mo sila, tungud sa ila ngalan,
ang mga gamit nga tinulin sa ila kag nga
sa pagdaia.

33 Ini amo ang pag-alagdan sang
mga panimalay sang mga anak ni Me-
rari : ang bug-os nila nga pag-alagdan
nahanungud sa Layanglayang sang
pakigkitaan, sa idalum sang kamut ni
Ithamar, anak ni Aaron, nga saserdote.

34 Kag ginisip ni Moises kag ni Aa-
ron, kag sang mga dunganon sang kati-

lingban, ang mga anak sang mga Koa-
tinhon, sono sang ila mga panimalay,
sono sang ila mga panimalay nga ina-
may;

35 Kutub sa katloan ka tuig ang edad
pa ibabaw tubtub sa kalim-an ka tuig
ang edad : ang tanan nga mga nagasu-
lulud sa paghiliupud sa pag-alagdan sa
Layanglayang sang pakigkitaan

:

36 Ang mga naisipan sa ila, sono sang
ila mga panimalay, nanginduha ka libo
pito ka gatus kag kalim-an.

37 Ini sila amo ang mga naisipan sa
mga panimalay sang mga Koatinhon, ang
tanan nga mga nagaalalagad sa La-
yanglayang sang pakigkitaan, nga inisip

sila ni Moises kag ni Aaron, sono sang
ginsogo ni lehoba sa kamut ni Moises.

38 Ang mga naisipan sang mga anak
ni Gerson, sono sa ila mga panimalay,
sono sang ila mga panimalay nga
inamay,

39 Kutub sa katloan ka tuig ang edad
pa ibabaw tubtub sa kalim-an ka tuig
ang edad : ang tanan nga mga nagasu-
lulud sa paghiliupud sa pag-alagdan sa
Layanglayang sang pakigkitaan

:

40 Ang mga naisipan sa ila, sono sang
ila mga panimalay, sono sang ila mga
panimalay nga inamay, nanginduha ka
libo anum ka gatus kag katloan.

41 Ini sila amo ang rnga naisipan
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sang mga panimaldy sang mga anak ni

Gerson, ang tanan nga mga naga-

alalagad sa La^-anglayang sang pakig-

kitaan, nga inisip sila ni Moises kag ni

Aaron, sa sogo ni lehoba.

42 Ang mga naisipan sang mga pani-

makiy sang mga anak ni Merari, sono
sang ila mga pa;nmalay, sono sang ila

mga panimalay nga inamay,

43 Kutvrb sa katioan ka tuig ang edad
pa ibabaw lubtub sa kalim-an ka tuig

ang edad, ang tanan nga mga nagasu-
lulud sa paghiliupud sa pag-alagdan sa

Layanglayang sang pakigkitaan

:

44 Ang mga naisipan sa ila, sono
sang ila mga panimalay, nangintatlo ka
libo kag duha ka gatus.

45 Ini sila amo ang mga naisipan sa

mga panimalay sang mga anak ni

Merari, nga inisip sila ni Moises kag ni

Aaron, sa sogo ni lehoba, sa kamut ni

Moises.

46 Ang tanan nga mga naisipan sa

mga Lebinhon, nga inisip ni Moises kag
ni Aaron kag sang mga dunganon sa

Israel, sono sang ila mga panimalay,
sono sang ila mga panimalay nga ina-

may,
47 Kutub sa katioan ka tuig ang edad

pa ibabaw tubtub sa kalim-an ka tuig

ang edad : ang tanan nga mga nagasu-
lulud sa pagpanghikot sing buluhaton
sang pag-alagdan kag sing bulubaton
sa pagkamanugdala nahanungud sa

Layanglayang sang pakigkitaan

:

48 Ang mga naisipan sa ila, nangin-
vvalo ka libo lima ka gatus kag kawa-
loan.

49 Sono sa sogo ni lehoba, sa kamut
ni Moises, napangisip sila, ang tagsa-

tagsa sono sa iya pag-alagdan, kag ang
tagsatagsa sono sang iya lulan : ginisip

sila niya, sono sang ginsogo ni lehoba
sa iya.

Ang mga tawo nga mga mahigko nga jeinpainutang

sa gowa sang Layanglayang

5 KAG naghambal si lehoba kay
Moises, nga nagasiling

:

2 " Sogoa ang mga anak ni Israel, nga
pagowaon nila sa dulugan ang tanan
nga tabukawon, ang tanan nga nagata-
gas kag ang tanan nga tawo nga nadag-
taan sang patay.

3 Pagowaa-ninyo sila : bisan sia ba-
bae, bisan sia lalaki pagapagowaon

ninyo sila sa gowa sang dulugan, agud
nga indi maghigko sila sang ila mga du-
lugan, nga sa tunga nila nagapuyo ako."

4 Kag amo ini ang ginhimo sang mga
inanak ni Israel, nga ginpagov,?a sila

sa gowa sang dulugan : sono sang ginsi-

ling ni lehoba kay Moises, amo ini ang
ginhim.o sang mga inanak ni Israel.

:ji:l AiDg paguli sang mga butang sa maiain

r-
T : nga pinangitaan.

5 Kag naghambal si lehoba kay Moi-
ses, nga nagasiling

:

6 " Ihambal sa mga inanak ni Israel

:

Kon ang bisan sin-o nga lalaki kon ba-
bae nga maghimo sing bisan ano sang
mga rala, nga tungud sa ila nagalapas
ang tawo batok kay lehoba, kag mangin-
makasasala ang amo nga tawo,

7 Pagaituad nila ang sala nga ginbu-
hat nila kag pagaulian nila sing bugos
yadtong ginpakasal-an nila, kag pagadu-
gangan nila sang ikalima ka bahin sa
ibabaw niya ; kag pagaihatag nila ini sa
sadtong batok sa iya ginpakasal-an nila.

8 Apang kon yadtong tawo wala sing
himata nga malapit nga pagaulian sang
butang nga ginpakasal-an, ini pagaiuli

kay lehoba, sa saserdote, walay labut
sang karnero sa katumbasan, nga sa iya
pagahimoon ang katumbasan tungud
sang nakasala.

9 Kag ang tanan nga halad nga bina-
yaw sang tanan nga mga butang nga
pinapakabalaan, nga madala sang mga
inanak ni Israel sa saserdote, mangin-
iya.

10 Ang mga butang nga pinapaka-
balaan sang tagsatagsa, manginiya : Su-
bung man ang ikahatag sang bisan sin-o

sa saserdote, mangini3'^a."

Ang kasogoan nahaniingud sang mga kaimon.

11 Kag naghambal si lehoba kay Moi-
ses, nga nagasiling

:

12 " Ihambal sa mga inanak ni Israel

kag isiling sa ila : Kon ang asawa sang
isa ka tawo magtalikod kag magluib sa

iya;

13 Kag ang isa ka tawo magdulog sa
pagpakighilawas sa iya, kag malikman
ini sa mga mata sang iya bana, nga
nagpadagta sa tago gid, kag wala sing

saksi batok sa iya, bisan sia nahadakpan
;

14 Kon mag-abut sa ibabaw niya ang
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espiritu sang kaimon, nga may kaimon
sia sa iya asawa, nga nadagtaah sia

;

kon mag-abut sa ibabavv niya ang espir-

tu sang kaimon kag m_ay kaimon sia sa

iya asawa, nga wala sia madagtai,

15 Ni3'"an ang bana magadala sang iya

asawa sa saserdote kag magadala sang
iya halad kaupud sa iya : ang isa ka pulo
sang isa ka epa nga harina sang sebada.
indi niya pagbo-boan sa ibabaw sing la-

na, kag indi niya pagbutangan sa ibabaw
sing insienso, kay halad sia nga kalan-

on sa kaimon, halad sia nga kalan-on
sa pagpahanum.dum, nga nagapapaha-
numdum sang sala.

16 Kag pagapapalapiton sang saser-

dote ang asava, kag pagaipapahamtang
sia niya sa atubangan ni lehoba.

17 Ugaling magakiiha ang saserdote

sang tiibig nga balaan sa isa ka sukidlan

nga lunang ; kag ang saserdote maga-
kuha man sang yab-ok nga yara sa

salug sang Puliiy-an kag pagaibutang
niya ini sa tubig.

18 Kag pagapatindugon sang saser-

dote ang babae sa atubangan ni lehoba,
kag pagabuksan niya ang olo sang
babae, kag pagaibutang riiya sa iya
mga kamut ang halad nga kalan-on nga
sa pagpahanumdura, nga amo ang halad
nga kalan-on sa kaimon : kag dira sa

kamut sang saserdote ang mga tubig
nga mapait nga nagahakut sing pagpa-
kam^alaut.

19 Kag ang saserdote magapasumpa sa
babae kag magasiling sa iya : Kon wala
sing bisan sino nga nakadolog sa imo,
kag kon wala ka maglipas sa imo bana
nga sa kahigkoan, magpahayag nga
walay sala ka sa sining mga tubig nga
mapait, nga nagahakut sang pagpaka-
malaut

;

20 Apang kon naglipas ka sa imo
bana, kag nagpadagta ka kag nagpa-
kighilawas sa imo ang isa ka tawo
nga indi imo bana

;

21 Niyan ang saserdote magapasum-
pa sa babae sa panumpa sa pagpaka-
m^alaut, kag ang saserdote magasiling
sa babae : Himoon ka kunta ni lehoba
nga paghimalaut kag nga panumpa sa

tunga sang imo banwa, himoon ni le-

hoba nga maitus ang imo balikawang
kag nga magbanog ang imo tian.

22 Kag ini nga mga tubig nga naga-
hakut sing pagpakamalaut magsulud
:sa imo mga kasudlan, agud nga mag-

banog ang imo tian kag maitus ang
imo balikawang. Kag ang babae ma-
gasiling :

i
Kabay pa, kabay pa 1

23 Pagaisulat sang saserdote ini nga
mga pagpakamalaut sa tolon-an, kag
pagapanason niya sila sa mga tubig nga
mapait.

24 Kag pagaipainum niya sa babae
ang mga tubig nga mapait, nga naga-
hakut sang pagpakamalaut, kag ang
mga tubig nga nagahakut sang pagpa-
kamalaut, magasululud sa iya sa pag-
patubas sing kapaitan.

25 Kag pagakuhaon sang saserdote sa

kamut sang babae ang halad nga ka-

lan-on sa kaimon, kag pagahabugon
niya ang halad nga kalan-on sa atu-

bangan ni lehoba, kag pagaihalad niya

sia sa atubangan sang halaran.

26 Kag ang saserdote magakuha sing

isa ka hakup sang halad nga kalan-on
nga halandumanan sa iya, kag pagasu-

nugon niya ini sa halaran, kag niyan pa-

gaipainum niya sa babae ang mga tubig.

27 Sa mapainum niya sa iya ang mga
tubig, mahanabu nga, kon sia nadagtaan
kag nagluib sa ij^a bana, ang mga tubig

nga nagahakut sang pagpakamalaut,
magasululud sa ij^a, sa pagpatubas sing

kapaitan, kag magabanog ang iya tian

kag maitus ang iya balikawang, kag
ining babae manginisa ka pagpakama-
laut sa tunga sang iya banwa.

28 Apang kon ang babae wala madag-
tai, kondi nga putli sia, pagakilalahon

sia nga walay sala kag magapanganak
sia.

29 Ini among kasogoan sang mga
kaimon, kon ang isa ka asawa magluib

sa iya bana, kag madagtaan sia.

30 Kag kon mag-abut sa ibabaw sang

isa ka tawo ang espiritu sa kaimon, kag
may kaimon sia sa iya asawa : niyan

pagapatindugon niya ang babae sa atu-

bangan ni lehoba, kag pagaidapat sa iya

sang saserdote ining bug-os nga kasogo-

an.

31 Kag ang lalaki manginnaluwas sia

sa kalautan, apang ang babae magadala
sang iya kalautan."

Ang kasogoan nahaniingud sang pagkanasir kon

pinahain nga sa Dios.

6 KAG naghambal si lehoba kay
Moises, nga nagasiling

:

2 " Ihambal sa mga inanak ni Israel
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kag isiling sa ila : Kon ang isa ka lalaki

kon isa ka babae magpahain sa paghimo
sing panaad niya sa pagkanasir, sa pag-
pahanungud sa iya kay lehoba,

3 Magapugung sia sang alak kag sang
ilimnon nga makahulubug : indi sia

magainom sing langaw sang alak, bisan
langaw sang ilimnon nga makahulubug

;

kag indi sia magainum sing bisan ano
nga ilimnon sang ubas ; bisan magakaon
sia sing mga ubas, bisan niga lab-as,

bisan mga mamala.
4 Sa bug-OS nga dag-on sang iya pag-

kanasir indi sia magakaon sing bisan
ano nga nagagikan sa ulubasan kutub
sa liso tubtub sa panit.

5 Sa bug-OS nga dag-on sang pagka-
nasir indi sia magpakiskis sang iya olo

:

tubtub nga matuman ang mga adlaw,
nga sa ila sia nagapahanungud sa iya nga
kay lehoba, manginbalaan sia ; pagaba-
yaan niya nga magtiibo ang mga bohok
sang iya olo.

6 Sa bug-OS nga dag-on sang iya pag-
kanasir kay lehoba indi sia magapalapit
sa bisan ano nga tawo nga pata}A.

7 Indi sia magpadagta bisan tungud
sa iya amay, bisan tungud sa iya iloy,

bisan tungud sa iya iitud nga lalaki,

bisan tungud sa iya litud nga babae, kon
magkalamatay sila ; kay ang pagka-
hanungud niya sa iya Dios yara sa
ibabaw sang iya olo.

8 Sa bug-OS nga dag-on sang iya pag-
kanasir manginbalaan sia kay lehoba.

9 Kon may isa nga mapatay sa hinali

gid malapit sa iya, pagadagtaan ang olo
sang iya pagkanasir, kag sa adlaw sang
iya pagpaninlo magakiskis sia sang iya
olo ; sa ikapito ka adlaw pagakiskisan
niya sia.

10 Kag sa ikawalo ka adlaw magada-
la sia sing duha ka tokmo, kon duha ka
kayubog sa saserdote, sa salamputan
sa«g Layanglayang sang pakigkitaan.

1

1

Kag pagaihaiad sang saserdote, ang
isa subung nga halad tungud sang sala,

kag ang isa subung nga halad nga si-

nunog : kag magahimo sia sang ka-
tumbasan tungud sa iya tungud sang
ginpakasala niya bangud sang patay, kag
sia magapakabalaan sang iya olo sa
sadto gid nga adlaw.

12 Kag pagaipahanungud niya liwan
kay lehoba ang mga adlaw sang iya pag-
kanasir, kag magadala sia sing isa ka
-korderonga.isa ;ka tuig nga sa halad

tungud sang sala ; kag ang mga nahauna
nga adlaw manginwalaypulus, tungud
kay gindagtaan ang iya pagkanasir.

13 Kag ini among kasogoan sang
pagkanasir : Kon magkalatuman ang
adlaw sang iya pagkanasir, pagapakad-
toan sia sa salamputan sang Layangla-
yang sang pakigkitaan.

14 Kag magahalad sia sang iya halad
kay lehoba : isa ka kordero nga isa ka
tuig nga walay dagta nga sa halad nga
sinunog, kag isa ka kordero nga babae
nga isa ka tuig, nga walay dagta, nga
sa halad tungud sang sala, kag isa ka
karnero nga walay dagta nga sa halad
sa paghidaet

:

15 Kag isa ka tagakan sang mga tina-

pay sa v/alay tapay, nga nahimo sa
harina nga malum-ok, mga torta nga
nalamas sa lana, kag mga ohalde nga
walay tapay, nga napanghibo sang lana,

pati sang ila mga halad nga kalan-on,
kag sang ila mga halad nga ilimnon.

16 Kag pagaihaiad sila sang saserdote
sa atubangan ni lehoba, kag sia maga-
himo sang iya halad tungud sang sala,

kag sang iya halad nga sinunog.

17 Magahalad sia sang karnero nga
halad sa paghidaet kay lehoba pati ang
tagakan sang mga tinapay nga walay
tapay : subung man magahalad ang sa-

serdote sang iya halad nga kalan-on kag
sang iya halad nga ilimnon.

18 Kag ang nasir magakiskis sang iya
olo sang iya pagkanasir sa salamputan
sang Layanglayang sang pakigkitaan,
kag pagakuhaon niya ang mga bo-
hok sang olo sang iya pagkanasir, kag
pagaibutang niya ini sa kalayo, nga yara
sa idalum sang halad sa paghidaet.

19 Kag ang saserdote magakuha sang
luto nga balikawang nga panguna sang
karnero, kag sing isa ka torta nga walay
tapay sa tagakan, kag sing isa ka ohalde
nga walay tapay, kag pagaibutang niya
sila sa mga kamut sang nasir, sa tapus
nga makiskisan niya ang olo sang iya
pagkanasir.

20 Kag pagahabugon sila sang sa-

serdote nga halad nga hinabog sa atu-

bangan ni lehoba : butang ini nga
balaan nga sa saserdote, kaiipud sang
dughan nga hinabog kag sang balika-

wang nga panguna nga binayaw : kag
sa tapus sini ang nasir sarapo- makai-
num sing alak.

21 Ini among kasogoan sang nagna*
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sir tungud sa panaad ; anio ini ang iya
halaci kay lehoba tungud sang iya
pagkanasir, labut pa sang malambutan
sang iya masarangan : sono sang panaad
nga iya ginhimo, amo ini ang pagahi-
moon niya, sono sa kasogoan sang iya
pagkanasir.''

Paagi sang pagpakatnaayo.

22 Kag si lehoba
Moises, nga nagasiling

- 23 " Ihambal kay

naghambal kay

i^iaron sa
Sa

I

kag
iya mga anak kag isiling sa ila

:

subung sini pagpakamaayoiion ninyo
ang mga inanak ni Israel, sa pagsiling
sa ila

:

24 Fagpakamaayohon ka ni lehoba
kag bantayan ka niya :

25 Pagpasidlakon ni lehoba ang iya
nawung sa ibabaw nimo, kag maghika-
looy sa imo

:

26 Bayawon ni lehoba sa ibabaw nimo
ang iya nawung, kag maghatag sa imo
sing paghidaet.

27 Kag sa sini pagaibutang nila ang
akon ngalan sa ibabaw sang mga ina-

nak ni Israel, kag pagapakamaaoyohon
ko sila."

Atga baiad sang ni^a dunganon sang tnga kabika'-'an

sa pagpabsntmgud sang Layanglayang.

5°^ KAG sang adlaw nga nakatapus si

* Moises sa pagpatindug sang Puluy-
an ni /6'/?^&^, nahanabu nga ginhidhiran
niya ini, kag ginpakabalaan niya ini pati
ang tanan niya nga mga gamit, kag su-
bung mxan nga ginhidhiran niya kag
ginpakabalaan ang halaran pati ang
tanan niya nga mga gamit.

2 Kagangraga dunganon sa Israel,

ang mga pangolo sang ila mga panima-
lay nga inamay, nga among mga dunga-
non sang mga kabikahan, nga ginpala-
baw sila sa nga naisipan, naghalalad sila.

3 Gindala nxla ang ila mga halad sa
atubangan ni lehoba : anum ka kanga nga
napanabunan kag napulo kag duha ka
baka ; isa ka kanga tungud sang duha
ka dunganon, kag isa ka baka tungud sa
tagsatagsa sa ila, kag ginhalad sila niia
sa atubangan sang Puluy-an.

4 Kag si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling

:

5
'"' Batona sila sa ila, kag gamiton sila

nga sa paghimo sang pag-alagdan sang

Layanglayang sang pakigkitaan : pagai-
hatag mo sila sa m.ga Lebinhon, sa tag-
satagsa sono sa iya pag-alagdan."

6 Niyan ginbaton ni Moises ang mga
kanga kag ang mga baka, kag ginhatag
niya sila sa mga Lebinhon.

7 Ang duha ka kanga kag apat ka
baka ginhatag niya sa mga anak ni
Gerson, sono sa ila pag-alagdan.

8 Ang apat ka kanga kag walo ka
baka ginhatag nij-a sa mga anak ni Me-
rari, sono sa ila pag-alagdan, sa idalum
sang kamut ni Ithamar, anak ni Aaron,
nga saserdote.

9 Sa mga anak ni Koat wala sia mag-
hatag sa ila, kay natulin sa ila ang pag-
alagdan sa mga butang nga balaan:
ginapas-an nila sila.

10 Kag naghalalad ang mga dunganon
nga sa pagpahanungud sang halaran,
sang adlaw nga ginhidhiran sia : nagha-
lalad ang mga dunganon sang ila halad
sa atubangan sang halaran.

11 Kag si lehoba nagsiling kay Moi-
ses : "Maghalad sila sang ila halad,
ang isa ka dunganon, sa isa ka adlaw,
kag ang isa ka dunganon sa isa ka adlaw,
sa pagpahanungud sang halaran.

12 Ang naghalad sang iya halad sang
nahauna;nga adlaw amo si Naason, anak
ni Aminadab, sa kabikahan ni luda.

13 Ang iya halad sadto isa ka lahang
nga pilak nga isa ka gatus kag katloan
ka siklo diVig iya timbang, kag isa ka ya-
hong nga pilak nga kapitoan ka siklo,

sono sa siklo sang balaan nga Puluy-an,
mga puno sila sang harina nga malu-
mok nga nalamas sa lana, nga sa halad
nga kalan-on

;

14 Isa ka luwag nga bulawan nga
napulo ka iiklo, nga puno sang insienso

;

15 Isa ka tinday nga baka, isa ka kar-
nero, isa ka kordero nga isa ka tuig, nga
sa halad nga sinunog

;

16 Isa ka lalaki nga kanding, nga sat^

halad tungud sang sala

;

'
"•:'

17 Kag nga sa halad sa paghidaet duha
ka tinday nga baka,lima ka karnero,lima
ka kanding nga lalaki, lima ka kordero
nga isa ka tuig. Ini among halad ni Na-
ason, anak ni Aminadab.

18 Ang ikaduha ka adlaw ginhalad
ni Natanael, anak ni Suar, dunganon ni
isakar.

19 Naghalad sia subung nga halad
niya, isa ka lahang nga pilak nga isa ka
gatus kag katloan ka siklo ang iya tim-
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bang, isa ka yahong nga pilak nga kapi-

toan ka siklo, sono sa siklo sang balaan

nga Puluy-an, mga puno sila sang hari-

na nga malum-ok nga nalamas sa lana,

nga sa halad nga kalan-on ;

20 Isa ka luwag nga bulawan, nga
napulo ka siklo, nga puno sang insienso

;

21 Isa ka tinday nga baka, isa ka ka-

nero, isa ka kordero nga isa ka tuig, nga
sa halad nga sinunog ;

22 Isa ka lalaki nga kanding, nga sa

halad tungud sang sala

;

23 Kag nga sa halad sa paghidaet,

duha ka tinday nga baka, lima ka karne-

ro, lima ka kanding nga lalaki, lima ka
kordero nga isa ka tuig. Ini among
halad ni Natanael, anak ni Suar.

24 Sang ikatlo ka adlaw, si Eliab,

anak ni Helon, dunganon sang mga
anak ni Sabulon.

25 Ang iya halad, isa ka lahang nga
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka
siklo ang iya timbang, isa ka yahong nga
pflak nga kapitoan ka siklo, sono sang

siklo sang balaan nga Puluy-an, nga puno
sila sang harina nga malum-ok nga na-

lamas sa lana, nga sa halad nga kalan-on
;

26 Isa ka luwag nga bulawan nga na-

pulo ka siklo, nga puno sang insienso ;

27 Isa ka tinday nga baka, isa ka karne-

ro, isa ka kordero nga isa ka tuig, nga
sa halad nga sinunog ;

28 Isa ka lalaki nga kanding, nga sa

halad tungud sang sala ;

29 Kag nga sa halad sa paghidaet,

duha ka tinday nga baka, lima ka kar-

nero, lima ka kanding nga lalaki, lima

ka kordero nga isa ka tuig. Ini among
halad ni Eliab, anak ni Halon.

30 Sang ikap-at ka adlaw, si Elisur,

anak ni Sedeur, dunganon sang mga
anak ni Ruben.

31 Ang iya halad, isa ka lahang nga
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka
siklo ang iya timbang, isa ka yahong
nga pilak nga kapitoan ka siklo, sono
sang siklo sang balaan nga Puluy-an,

mga puno sila sang harina nga malum-
ok nga nalamas sa lana, nga sa halad
nga kalan-on

;

32 Isa ka luwag nga bulawan nga na-

pulo ka siklo, nga puno sang insienso ;

33 Isa ka tinday nga baka, isa ka kar-

nero, isa ka kordero nga isa ka tuig, nga
sa halad nga sinunog

;

34 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa

halad tungud sang sala ;

3.S Kag nga sa halad sa paghidaet,
duha ka tinday nga baka, lima ka kar-
nero, lima ka kanding nga lalaki, lima
ka kordero nga isa ka tuig. Ini amo
ang halad ni Elisur, anak iii Sedeur.

36 Sang ikalima ka adlaw, si Selu-
miel, anak ni Surisadai, dunganon sang
mga anak ni Simeon.

37 Ang iya halad, isa ka lahang nga
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka
siklo ang iya timbang, isa ka yahong nga
pilak nga kapitioan ka siklo, sono sang
siklo sang balaan nga Puluy-an, mga
puno sila sang harina nga malum-ok nga
nalamas sa lana, nga sa halad nga
kalan-oni,

38 Isa ka luwag nga bulawan nga na-
pulo ka siklo, nga puno sang insienso ;

39 Isa ka tinday nga baka, isa ka kar-
nero, isa ka kordero nga isa ka tuig, nga
sa halad nga sinunog

;

40 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa
halad tungud sang sala

;

41 Kag nga sa halad nga sa paghidaet,
duha ka tinday nga baka, lima ka ka-
nero, lima ka kanding nga lalaki, lima ka
kordero nga isa ka tuig. Ini amo ang
halad ni Selumiel, anak ni Surisadai.

42 Sang ikan-um ka adlaw, si Eliasap,

anak ni Dehuel, dunganon sang mga
anak ni Gad.

43 Ang iya halad, isa ka lahang nga
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka
siklo ang iya timbang, isa ka yahong nga
pilak nga kapitoan ka siklo, sono sang
siklo sang balaan nga Puluy-an, nga puno
sila sang harina nga malum-ok nga nala-

mas sa lana nga sa halad nga kalanon ;

44 Isa ka luwag nga bulawan nga na-
pulo ka siklo, nga puno sang insienso j

45 Isa ka tinday nga baka, isa ka kar-
nero, isa ka kordero nga isa ka tuig, nga
sa halad nga sinunog

;

46 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa
halad tungud sang sala

;

47 Kag nga sa halad sa paghidaet, du-
ha ka tinday nga baka, lima ka karnero,
lima ka kanding nga lalaki, lima ka kor-
dero nga isa ka tuig. Ini amo ang ha-
lad ni Eliasap, anak ni Dehuel.

48 Sang ikapito ka adlaw, ang dunga-
non sang mga anak ni Epraim, si

Elisama, anak ni Amiud.
49 Ang iya halad, isa ka lahang nga

pilak nga isa ka gatus kag katloan ka
siklo ang iya tim^bang, isa kay yahong
nga pilak nga kapitoan ka siklo, sono
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sang siklo sang balaan nga Puluy-
an, mga puno sang harina nga malum-ok
nga nalamas sa lana, nga sa halad nga
kalan-on

:

50 Isa ka luwag nga bulawan nga na-
pulo ka siklo, nga puno sang insienso ;

51 Isa ka tinday nga baka, isa ka kar-
nero, isa ka kordero nga isa ka tuig nga
sa halad nga sinunog

;

52 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa

halad tungud sang sala
;

53 Kag nga sa halad sa paghidaet, duha
ka tinday nga baka, lima ka karnero,
lima ka kanding nga lalaki, lima ka
kordero nga isa ka tuig. Ini amo ang
halad ni Elisama, anak ni Amiud.
54 Sang ikawalo ka adlaw, ang dun-

ganon sang mga anak ni Manases, si

Gamaliel, anak ni Pedasur.

55 Ang iya halad, isa ka lahang nga
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka
siklo ang ij'^a timbang, isa ka yahong
nga pilak nga kapitoan ka siklo, sono
sang siklo sang balaan nga Puluy-an,
mga puno sila sang harina nga malum-
ok nga nalamas sa lana, nga sa halad
nga kalan-on

;

56 Isa ka luwag nga bulawan nga
napulo ka siklo, nga pun6 sang in-

sienso ;

. 57 Isa ka tinday sang baka, isa ka
karnero, isa ka kordero nga isa ka tuig,

nga sa halad nga sinunog

;

58 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa
halad tungud sang sala

;

59 Kag nga sa halad sa paghidaet,
duha ka tinday nga baka, lima ka
karnero, lima ka kanding nga lalaki,

lima ka kordero nga isa ka tuig. Ini

amo ang halad ni Gamaliel, anak ni

Pedasur.

60 Sang ikasiam ka adlaw, ang dun-
ganon sang mga anak ni Benyamin, si

Abedan, anak ni Gedeoni.

61 Ang iya halad, isa ka lahang nga
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka
siklo ang iya timbang, isa ka yahong
nga pilak nga kapitoan ka ^iklo, sono
sang siklo sang balaan nga Puluy-an,
mga puno sila sang harina nga malum-
ok nga nalamas sa lana, nga sa halad
nga kalan-on

;

62 Isa ka luwag nga bulawan nga
napulo ka siklo, nga puno sang in-

sienso :

63 Isa ka tinday nga baka, isa ka

karnero, isa ka kordero nga isa ka tuig,

nga sa halad nga sinunog
;

64 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa
halad tungud sang sala ;

65 Kag sa halad sa paghidaet, duha
ka tinday nga baka, lima ka karnero,
lima ka kanding nga lalaki, lima ka
kordero nga isa ka tuig. Ini amo ang
halad ni Abidan, anak ni Gedeoni.
66 Sang ikapulo ka adlaw, ang dun-

ganon sang mga anak ni Dan, si Ahieser,
anak ni Amisadai.

67 Ang iya halad, isa ka lahang nga
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka
siklo ang ij'^a timbang, isa ka yahong
nga pilak nga kapitoan ka siklo, sono
sang siklo sang balaan nga Puluy-an,
mga puno sila sang harina nga malum-
ok nga nalamas sa lana, nga sa halad
nga kalan-on

:

68 Isa ka luwag nga bulawan nga
napiilo ka siklo, nga puno sang in-
sienso ;

69 Isa ka tinday nga baka, isa ka
karnero, isa ka kordero nga isa ka tuig,
nga sa halad nga sinonog

;

70 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa
halad tungud sang sala

;

71 Kag nga sa halad sa paghidaet,
duha ka tinday nga baka, lima ka
karnero, lima ka kanding nga lalaki,

lima ka kordero
amo ang halad
Amisadai.

72 Sang ikapulo kag isa ka adlaw,
ang dunganon sang mga anak ni Aser,
si Pagiel, anak ni Okran.

73 Ang iya halad, isa ka lahang nga
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka
siklo ang iya tim^bang, isa ka yahong
nga pilak nga kapitoan ka siklo, sono
sang siklo sang balaan nga Puluy-an,
mga puno sila sang harina nga malum-
ok nga nalamas sa lana, nga sa halad
nga kalan-on

;

74 Isa ka luwag nga bulawan nga
napulo ka siklo, nga puno sang insienso

;

75 Isa ka tinday nga baka, isa ka
karnero, isa ka kordero nga isa ka tuig,

nga sa halad nga sinunog

:

76 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa
halad tungud sang sala

;

]'] Kag nga sa haiad sa paghidaet,
duha ka tinday nga baka, lima ka
karnero, lima ka kanding nga lalaki,

lima ka kordero nga isa ka tuig. Ini

nga isa ka
ni Ahieser,

tuig.

anak
Ini

ni
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amo ang halad ni Pagiei, anak ni

Okran.
78 Sang ikapulo kag duha ka adlaw,

ang dunganon sang mga anak ni Nep-
tali, si Ahira, anak ni Enan.

79 Ang iya halad, isa ka lahang nga
pilak nga isa ka gatus kag katloan ka
siklo ang iya timbang, isa ka yahong
nga pi'lak nga kapitoan ka siklo, sono
sang siklo sang balaan nga Puluy-an,

mga puno sila sang harina nga malum-
ok, nga nalamas sa lana, nga sa halad nga
kalan-on :

80 Isa ka luvvag nga bulawan nga
{

napulo ka siklo, nga puno sang insienso
;

|

81 Isa ka tinday nga baka, isa ka
i

karnero, isa ka kordero nga isa ka tuig,
j

nga sa halad nga sinunog
;

82 Isa ka kanding nga lalaki, nga sa
i

halad tungud sang sala
;

83 Kag nga sa halad sa paghidaet,

duha ka tinday nga baka, lima ka kar-

nero, lima ka kanding nga lalaki, lima

ka kordero nga isa ka tuig. Ini amo ;

ang haiad ni Ahira, anak ni Enan.

84 Ini amo ang halad nga sa pagpa-
hanungiid sang halaran, sang adlaw nga
ghihidhiran sia, gikan sa mga dunganon
sa Israel : napulo kag duha ka lahang

\

nga pilak, napulo kag duha ka yahpng
nga pilak, napulo kag duha ka luwag
nga bulawan.

85 Ang tagsa ka lahang tagisa ka
gatus kag katloaa ka siklo nga pilak,

\

kag ang tagsa ka yahong, tagkapitoan

:

ang tanan nga pilak sang mga suludlan,

nanginduha ka libo kag apat ka gatus

,

ka siklo, sono sang siklo sang balaan nga
Puluy-an.

86 Ang napulo kag duha ka luwag
nga bulawan mga puno sang insienso,

sa tagnapiiio ka siklo ang tagsa ka
luwag, sono sang siklo sang balaan nga
Puluy-an : ang tanan nga bulawan sang
mga luwag, nanginisa ka gatus kag duha
ka piilo ka siklo.

87 Ang tanan nga mga tinday nga
baka nga sa halad nga sinunog, nangin-

napulo kag duha ka tinday nga baka ;

napiilo kag duha ka karnero ; napulo kag
duha ka kordero nga tagisa ka tuig, pati

ang ila mga halad nga kalan-on ; kag
napulo kag duha ka kanding nga lalaki

nga sa halad tungud sang sala.

88 Kag ang tanan nga mga tinday nga
baka sang halad sa paghidaet, nangin-
duha ka pulo kag apat ka tinday nga baka:

kan-uman ang karnero, kan-uman ang la-

laki nga kanding. kan-uman ang kordero
nga isa ka tuig. Ini amo ang halad nga
sa pagpahanungud sa halaran sa tapus
nga ginhidhiran sia.

89 Kag sang nagsuliid si Moises sa

Layanglayang sang pakigkitaan sa pag-
pakighambal sa Iya, nabatian niya ang
tingug nga nagahambal sa iya, sa ibabaw
sang pakilooyan, nga vara sa ibabaw
sang kaban sang pagpamatuud sa tunga
sang duha ka kerubin ; kag si Moises
jiagpakighambal sa Iya.

Ang bagay sa pagpadabdab sang mga lamprahan.

KAG naghambal si lehoba kay
Moises, nga nagasiling

:

2 " Ihambal kay Aaron kag isiling sa

iya : Kon magpahamtang ka sang mga
lamprahan, ang pito ka lamprahan
magabanaag nayon sa atubangan sang
sadngan."

3 Kag ginhimo ni Aaron ang subung
sini : ginpahamtang niya ang mga
lamprahan nayon sa atubangan sang
sadngan, sono sang ginsogo ni lehoba
kay Moises.

4 Kag sa sini nahuman ang sadngan

:

bulawan nga pina-pa : kutub sa iya pun6
tubtub sa iya mga bulak, pina-pa sia-

Sono sa huwaran nga ginpakita ni

lehoba ka}^ Moises, sa subung sini nahu-
man ang sadngan.

Pagpahanungud sa tnga Lebinhon.

5 Kag si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling :

,
6 " Kuhaa ang mga Lebinhon sa tunga

j

sang mga anak ni Israel kag tinloan-mo
; sila.

I 7 Kag ini amo ang pagahimoon mo sa

pagtinlo sa ila : Isablig-mo sa ibabaw
nila ang tubig sang sala, kag magpakiskis
sila sang bug-os nila nga unud, kag mag-
pamunak sila sang ila mga panapton kag
magpaninlo sila.

8 Niyan magakuluha sila sang isa ka

tinday nga "baka, pati ang iya halad nga
\
kalan-on nga harina nga malum-ok nga
nalamas sa lana kag magakuhaka sing

isa pa ka tinday nga baka nga sa halad

I

tungud sang sala.
'

9 Kag pagapapalapiton mo ang mga
Lebinhon sa atubangan sang Layang-
layang sang pakigkitaan, kag pagati-
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ponon mo ang bug-os nga katilingban !

sang mga inanak ni Israel.
I

10 Kag pagapapalapiton mo ang mga '

Lebinhon sa atubangan ni lehoba, kag
pagapandongan sang mga anak ni Is-

rael sang ila mga kamut ang mga
Lebinhon.

11 Kag si Aaron magapaatubang sa

mga Lebinhon kay lehoba, subung nga
halad nga hinabog, gikan sa mga inanak
ni Israel ; kag manginila ang pag-alag-

dan ni lehoba.
12 Kag ang mga Lebinhon magabu-

tang sang ila mga kamut sa ibabav/ sang
mga olo sang mga tinday nga baka, kag
pagaihalad mo ang isa subung nga halad

tungud sang sala, kag ang isa subung
nga halad nga sinunog kay lehoba, nga
sa katumbasan tungud sang mga Le-
binhon.

13 Kag pagapatindugon mo ang mga
Lebinhon sa atubangan ni Aaron, kag
sa atubangan sang iya mga anak, kag
pagaihalad mo sila, subung nga halad

nga hinabog kay lehoba.

14 Sa sini pagapainon mo ang mga
Lebinhon sa mga inanak ni Israel, kag
manginakon ang mga Lebinhon.

15 Sa tapus sini magakalari ang mga
Lebinhon sa paghimo sang pag-alagdan
sa Layanglayang sang pakigkitaan. Pa-
gapaninloan mo sila, kag pagaihalad
mo sila sa akon subung nga halad nga
hinabog.

16 Kay sila kinahatag sa akon sing

bug-OS gid gikan sa mga inanak ni Is-

• rael ;
ginkuha ko sila nga sa akon sa

baylo sang tanan nga mga panganay
sang isa ka iloy, sa tanan nga mga pa-

nganay sang mga inanak ni Israel.

17 Kay nahanungud sa akon ang ta-

nan nga panganay sang mga inanak ni

^ Israel, bisan sia tawo, bisan sia sapat

:

kutub sang adlaw nga ginpilas ko ang
tanan nga panganay sa duta sang Egi-
pto, ginpakabalaan ko sila nga sa akon.

18 Kag ginkuha ko ang mga Lebin-
hon sa baylo sang tanan nga panganay
sang mga inanak ni Israel.

19 Kag ginhatag ko subung nga ha-

tag ang mga Lebinhon kay Aaron kag
sa iya mga anak, gikan sa mga inanak
ni Israel, sa paghimo sang pag-alagdan
sang mga inanalc ni Israel sa Layangla-
yang sang pakigkitaan, kag sa paghimo
sang katumbasan sang mga inanak ni

Israel, sa Layanglalayang sang pakigki-

taan, agud nga wala sing bisan ano nga
kalalat-an sa tunga sang mga inanak ni

Israel kon magpalapit ang mga inanak
ni Israel sa baiaan nga Puluy-an."

20 Si Moises kag si Aaron, kag ang
bug-OS nga katilingban sang mga ii^anak

ni Israel, ginhilimo nila sa m.ga Lebin-
hDU ang tanan nga ginsogo ni lehoba
kay ?vIoises nahanungud sa mga Lebin-
hon : amo ining ginhimo sa ila sang
mga anak ni Israel.

21 Kag ang mga Lebinhon nagpala-

ninlo sang ila sala kag nagpalamunak
sang ila mga panapton; kag ginhalad

sila ni Aaron nga halad nga hinabog sa

atubangan ni lehoba; kag si Aaron
naghimo sing katumbasan tungud sa ila

nga sa pagtinlo sa ila.

22 Sa tapus sini nagkalari ang mga
Lebinhon sa paghimo sang ila pag-alag-

dan sa Laj^anglayang sang pakigkitaan

sa atubangan ni Aaron kag sa atubangan
sang iya mga anak : sono sa ginsogo ni

lehoba kay Moises nahanungud sang
mga Lebinhon, amo ining ginhimo nila

sa ila,_

23 Kag naghambal si lehoba kay
Moises, nga nagasiling:

24 *' Ini nahanungud sa mga Le-
binhon : kutub sa duha ka pulo kag
lima ka tuig ang edad pa ibabaw maga-
sulud ang Lebinhon sa paghiliupud sa

paghimo sing pag-alagdan sa Layangla-

yang sang pakigkitaan

:

25 Kag sa edad nga kalim-an ka tuig

magauntat sia sa paghiliupud sang

pag-alagdan kag indi na gid magaalagad
sia

;

26 Apang magaalagad sia kaupud
sang ila mga utud sa Layanglayang
sang pakigkitaan, nga nagabantay sang

tinulin, apang indi na sia maghimo
sang pag-alagdan riga mabug-at. _Amo
ini ang pagahimoon mo sa mga Lebinhon
nahanungud sang tinulin sa ila."

Pajhiwal sang Paskua sa kahanayakan sa Sinai.

9 SI lehoba naghambal kay Moises sa

kahanayakan sa Sinai sa nahauna
nga bulan sang ikaduha ka tuig sang

ila paggowa sa duta sa Egipto, nga
nagasiling

:

2 " Ang mga anak ni Israel maghi-

limo sing paskua sa iya dag-on nga pi-

nat-inan.

3 Pagahimoon niyo sia sa dag-on nga
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pinat-inan, sa ikapulo kag apat ka adlaw
sini nga bulan, sa tunga sang duha ka
kahaponon : sono sang tanan nga mga
paiatukuran kag sono sang tanan niya

nga mga tulumanon pagahimoon ninyo
sia."

4 Kag naghamhal si Moises sa mga
inanak ni Israel, agud nga maghiliwat
sila sang paskua.

5 Kag ginhimo nila ang paskua sa na-

hauna nga bulan sa napiilo kag apat ka
adlaw sang bulan sa tunga sang duha ka
kahaponon, sa kahanayakan sang Sinai

:

sono sang tanan nga ginsogo ni lehoba
kay Moises, amo ini ang ginhimo sang
mga anak ni Israel.

6 Kag didto may pila ka tawo nga
mga mahigko bangud sang isa ka
patay, kag indi sila sarang makahimo
sang paskua sadto nga adlaw ; kag
nagpalalapit sila sa atubangan ni Moises
kag sa atubangan ni Aaron sa sadto

nga adlaw.

7 Kag yadto nga mga tawo nagsili-

ling :
" Kami mga mahigko bangud sang

isa ka patay, l kay ngaa bala ginasabla-

gan kami sa paghalad sang halad kay
lehoba sa dag-on nga pinat-inan sa

tunga sang mga inanak ni Israel ?
"

8 Kag si Moises nagsiling sa ila

:

" Hulat-kamo, kag magapamati ako sang
pagaisogo ni lehoba nahanungud sa

inyo."

9 Kag si lehoba naghambal kay Moi-
ses, nga nagasiling:

10 " Ihambai sa mga inanak ni Israel,

nga nagasiling : Bisan kon sin-o sa

inyo, kon sa inyo mga kaliwatan, nga
magmahigko bangud sang isa ka patay,

kon yadto sia sa paaiugayawan nga ma-
layo, walay sapayan magahimo sia sing
paskua kay lehoba.

11 Sa bulan nga ikaduha, su napulo
kag apat ka adlaw sang bulan, sa tunga
sang duha ka kahaponon, pagahimoon
nila ini ; nga may mga tinapay nga walay
tapay kag nga may mga hilamon nga
mapait pagakaonon nila ini

:

12 Wala gid sila singpagaibilinsa iya

tubtub sa aga, kag indi nila pagboongon
ang tul-an niya : sono sa tanan nga
mga paiatukuran sang paskua pagahi-
moon nila sia.

13 Apang ang tawo nga matinlo kag
wala sia sa panlugayawan, nga indi

maghimo sang paskua, ang amo nga ka-
lag pagautdon sa tunga sang iya banaw

;

kay wala sia maghalad sa iya dag-on
nga pinat-in sang halad ni lehoba, ang
amo nga tawo magadala sang iya sala.

14 Kag kon magpanlugayaw sa tunga
ninyo ang isa ka dumuluong nga buut
maghimo sang paskua kay lehoba, nga
paghimoon niya sia sono sa paiatukuran
sang paskua kag sono sa iya tuluma-
non : may isa iam.ang kamo ka paiatu-
kuran nga sa inyo nga sa dumuluong
kag nga sa tumandok ?ang duta.

"

Ang panfanud sa ihabaw sang Layaitgiayang.

15 Kag sang adlaw nga pinatindug
ang Puluy-an, ginlikupan sang panganud
ang Puluy-an sa ibababmv sang J^a.yang\a.-

yang sang pagpamatund : kag sa hapon
jRva. sa ibabaw sang Puluy-an subung
sang palanan-awon nga kalayo, tubtub
sa aga.

16 Amo ini sa gihapon: ang punganud
nagaiikup sa iya sa adlaiv kag sa gabi
ang palanan-awon nga kalayo.

17 Kag sa gihapon nga nagabayaw
ang panganud sa ibabaw sang Layang-
layang, sa gilayon ang mga inanak ni

Israel nagtalaliwan : kag kon diin naga-
dulog ang panganud, didto ang mga
inanak ni Israel nagpalahamtang sing
dulugan.

18 Sa sogo ni lehoba ang mga inanak
ni Israel nagtalaliwan; kag sa sogo ni

lehoba nagpalahamtang sila sing dulu-
gan. Sa tanan nga mga adlaw nga ang
panganud yara sa ibabaw sang Puluy-
an, nagpaladayon sila sa dulugan.

19 Kag kon ang panganud nagdulog
sa ibabaw sang Puluy-an sing madamu
nga mga adlaw, niyan ang mga inanak
ni Israel nagabalantay sang tinuiin ni

lehoba kag wala sila magtalaliwan.
20 Kag kon sang kaisa ang panganud

yara sa ibabav/ sang Puluy-an sing pila

ka adlaw, nagpaladayon sila sa dulugan,
sono sa sogo ni lehoba ; kag sono sa
sogo ni lehoba, nagtalaliwan sila.

21 Kag kon sang kaisa ang panganud
yara kutub sa hapon tubtub sa aga, kag
kon magbayaw ang panganud sa aga,
nagtalaliwan s'ila : bisan sia sa adlaw,
bisan sia sa gab-i nga magbayaw ang
panganud, nagtalaliwan sila.

22 Bisan sia duha ka adlaw, bisan sia

isa ka bulan, bisan sia isa ka tuig, giha-
pon nga ang panganud nagdugay sa iba-

baw sang Puluy-an nga didto sa ibabaw
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niya, ang mga inanak ni Israel nagpa-
ladayon sa dulugan, kag v/ala silay pag-
talaliwan ; kag kon magbayaw sia, naga-
talaliwan sila.

23 Sono sa sogo ni lehoba nagpa-
hamtang sila sing dulugan, kag sono sa

sogo ni lehoba nagtalaliwan sila : gin-

bantayan nila ang tinulin ni lehoba,
sono sang ginsogo ni lehoba sa kamut ni

Moises.

orn
And duba ka budyong nga pilak.

if\ ICAG si lehoba naghambal kay
\\J Moises nga nagasiling :

2 "Buhat-ka sing duha ka budyong
nga pilak. Sa pina-pa tiga pilak pagabu-
haton mo sila : pagaganiiton mo sila sa
pagtawag sang katilingban kag nga sa
pagpataliwan sang dulugan,

3 Kag kon pagpatungon nila sila, ang
bug-OS nga katilingban magatilipon sa

imo sa salamputan sang Layangiayang
sang pakigkitaan.

4 Apang kon pagpatungon nila ang isa

lamang, niyan magatilipon sa imo ang
mga dunganon, ang mga pangoio sang
mga linibo sa Israel.

5 Kag kon magpatunog kamo sang pa-
aman, niyan ang mga dulugan sang mga
yara sa Sidlangan magatalaliwan.

6 Kag kon magpatunog kamo sang
paaman sa makaduha, niyan ang m.ga
dulugan nga nagaduliilog sa Bagatnan,
magatalaliwan : pagapatungon nila ang
paaman nga sa ila mga pagtalaliwan.

7 Apang kon magpatipon kamo sang
katilingban, pagapatungon ninyo, apang
indi kamo magpatung sing paam^an.

8 Kag ang mga anak ni Aaron, nga
mga saserdote, magapaiatunog sang mga
budyong; kag sila magamanginpalatu-
kuran nga dayon sa inyo mga kaliwatan.

9 Kag kon sa inyo duta, m.agkaladto
kamo sa pag-awayan batok sa kaaway,
nga nagapigos sa inyo, niyan magapa-
iatunog kamo sing paaman sang mga
budyong ; kag madumduman kamo sa
atubangan ni lehoba nga inyo Dios, kag
manginlinuvras kamo sa inyo mga ka-
away.
' 10 Kag sa adlaw sang inyo kalipay,
kag sa inyo mga adlaw nga pinat-inan
kag sa pamiino sang inyo mga bukm,
magapatunog kamo sang mga budyong
sa ibabaw sang inyo mga halad nga
sinunog kag sa ibabaw sang inyo mga

halad sa paghidaet, kag manginhandu-
manan ninyo sila sa atubangan sang
inyo Dios : ako si lehoba nga inya
Dios."

Pagtaltwan sa Sinai.

1

1

Kag nahanabu, sa tuig nga ikaduha,
sa bulan nga ikaduha, sa ikaduha ka
pulo sang bulan, nga ang, panganud
nagbayaw sa ibabaw sang Layangiayang
sang pagpamatuud.

12 Kag nagtalaliwan ang mga inanak
ni Israel sa ila mga pagpanlakatan gikaii
sa kahanayakan sang Sinai ; kag nagdu-
log ang panganud sa kahanayakan sang
Paran.

13 Kag sa makaisa pa lamang nagta-
laliwan sila sa sogo ni lehoba sa kamut
ni Moises.

14 Kag ang bandera sang dulugan
sang mga anak ni luda nagtaliwan sing
una, sono sa ila mga pinoong nga kasol-
dadosan : ang pinoong nga kasoldadonan
ni luda, yara sa idalum ni Naason,.
anak ni Aminadab

;

15 Ang pinoong nga kasoldadosan
sang kabikahan sang mga anak ni Isakar,
yara sa idalum ni Natanael, anak ni

Suar

;

16 Ang pinoong nga kasoldadosan
sang kabikahan sang mga anak ni Sabu-
lon, yara sa idalum ni Eliab, anak ni
Helon.

17 Kag ginbungkag ang Puluy-an, kag
ang mga anak ni Gerson, kag ang
mga anak ni Ivlerari nagtalaliwan, nga
nagapas-an sang Puluy-an.

18 Kag ang bandera sang dulugan ni
Ruben nagtaliv/an, sono sang ila mga
pinoong nga kasoldadosan : ang pinoong
nga kasoldadosan ni Ruben, yara sa
idalum ni Eiisur, anak hi Sedeur

;

19 Ang pinoong nga kasoldadosan
sang kabikahan sang mga anak ni Sime-
on, yara sa idalum ni Selumiel, anak ni
Surisadai

;

20 Ang pinoong nga kasoldadosan
sang kabikahan sang mga anak ni Gad,
yara sa idalum ni Eliasap, anak ni De-
uel.

21 Kag ang mga Koatinhon, nga na-
gapalas-an sang mga butang nga balaan,
nagtalaliwan sila, kag ginpatindug nila.

ang Puluy-an, nga nagahulat -.sang pag-
abut nila.

22 Ang bandera sang dulugan sang.
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mga anak ni Epraim nagtaliwan, sono
sa ila mga pinoong nga kasdldadosan

:

ang pinoong nga kasoldadosan ni Ep-
raim vara sa idalum ni Elisama, anak ni

Amiud

;

23 Ang pinoong nga kasoldadosan
sangkabikahan sang mga anak ni Mana-
ges, 3^ara sa idalum ni Gamaliel, anak
ni Pedasur

;

24 Ang pinoong nga kasoldad :>san

sang kabikahan sang mga anak ni Ben-
yamin, yara sa idalum ni Abidan,
anak ni Gedeoni.

25 Ang bandera sang dulugan sang
mga anak ni Dan, nagtaliwan, nga
naolehe sang tanan nga mga dulugan,
sono sa ila mga pinoong nga kasolda-
dosan : ang pinoong nga kasoldadosan
ni Dan, yara sa idalum ni Ahieser, anak
ni Amisadai

;

26 Ang pinoong nga kasoldadosan
sang kabikahan sang mga anak ni Aser,
yara sa idalum ni Pagiel, anak ni Okran

;

27 Ang pinoong nga kasoldadosan
sang kabikahan sang mga anak ni Nep-
tali, yara sa idalum ni Ahira, anak ni

Enan.
28 Amo ini ang pagpasunud sang pag-

taialiwan sang mga inanak ni Israel,

sono sang ila mga pinoong nga ka-
soldadosan ; kag nagtalaliwan sila.

29 Niyan nagsiling si Moises kay
Hobab, anak ni Rehuel, nga Madianin-
hon, ugangan ni Moises: "Kami naga-
talaliwan pa duug, nga ginsiling ni le-

hoba : Pagaihatag ko ini sa inyo.

Upud-ka sa amon, kag pagahimoan ka
namon sing maayo : kay si lehoba nag-
mitlang sing maayo sa Israel."

50 Kag sia nagsabat sa iya :
" Ako

indi magaupud, kondi nga magakadto
ako sa akon duta, kag sa akon natawo-
han nga duta."

31 Kag si Moises nagsiling : Gina-
ampo ko sa imo, nga indi mo kami
pagbayaan, kay ikaw nakakilala sang
mga duug sa diin dapat kami magdulog
sa karhanayakan, kag ikaw, magama-
uginmata ikaw namon.

32 Kag mahanabu nga, kon magupud
ikaw sa amon kag kon mag-abut ang
kaayohan, nga pagahimoon sa amon ni

lehoba, pagahimoon man namon ini sa
imo.

33 Kag nagtalalaliwan sila gikan sa

bukid ni lehoba, sa tatio ka adlaw nga
Jakat; kag ang kaban sang katipan ni

lehoba nagiina sa ila sa dalanon nga
tatlo ka adlaw nga lakat, sa pagpangita
sa ila sang duug nga palahuwayan.

34 Kag ang panganud ni lehoba yara
sa ibabaw nila sa adlaw, gihapon nga
nagtalaliwan sila sa dulugan.

35 Kag nahanabu, sang pagtaliwan
sang kaban, nga nagsiling si Moises:
" Tindug-ka, lehoba, kag pagpaalap-
laagon kunta ang imo mga kaaway;
kag magpalalagyo sa atubangan nimo
ang mga nagadulumut sa imo."

36 Kag kon naghamtang sia, naga-
siling sia :

" Balik-ka, lehoba, sa mga
linibolibo ni Israel."

Mga pamasoi sa Tabera.
ni lehoba.

-Ang kalayo

KAG nahanabu, nga ang banwa nag-
pamasol kag ini nanginmalain sa

mga idulungug ni lehoba. Kag sang
nabatian ini ni lehoba, nagsiga ang iya
kasingkal : nagdabdab ang kalayo ni le-

hoba sa tunga nila, kag nagupus sa
ukbung sang dulugan.

2 Niyan ang banwa nagtuaw kay Mo-
ises, kag si Moises nangamuyo kay le-

hoba, kag ang kalayo napalong.

3 Kag ginhingandlan yadtong dung
nga Tabera,* kay ang kalayo ni lehoba
nagdabdad sa tunga nila.

Mga paouasoi sa Kibrot-Hataaba.—Aog mga pitaw.

4 Kag ang kadam-an sang mga dumii-

liiong, nga didto sa tunga nila, nagdabdab
sa kahakug, kag ang amo gid nga mga
anak ni Israel naghilibi kag nagsililing

:

"
I Sin-o bala ang magapakaon sa amon

sing unud ?

5 Nadumduman namon ang isda nga
ginkaon namon, sa walay bayad, sa

Egipto, ang mga patula, ang mga atimon,
ang mga bawang, ang mga sebuyas kag
mga ahos.

6 Kag karon ang amon kalag gina-

sum-an nga wala gid sing iban sa amon'
itululuk, kondi ining mana."

''

7 Kag ang mana nagakaangay sang
binhi sang silantro, kag ang iya duag
subung sang duag sang bdelio.

8 Ang banwa naglapta sa pagpamo-
lot sini kag gingaling nila sia sa mga
galingan kon ginbokbok nila sia sa
mga losong, kag ginluto nila ini sa mga

* Tabera, tulutdan.
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kolon ; kag ginhimo nila sia nga torta,

kag ang iya lalim daw subung sang
lalim sang torta nga may lana.

9 Kon nagapanaug ang tun-og sa iba-

baw sang dulugan sa kagabihon, ang
mana nagapanaug sa ibabaw niya.

10 Kag nakabati si Moises sa banwa,
nga nagahibi sa tanan nila nga mga
panimalay, ang tagsatagsa sa saiamput-
an sang iya layangiayang ; kag ang ka-

singkal ni lehoba nagdabdab sing daku
[

gid ; kag ini nanginmalain sa mga mata
[

ni Moises.
11 Kag nagsiling si T-Ioises kay le-

hoba : "
i Kay ngaa baia ginhimo mo

ining kalainan sa imo alagad? Kag
^kay ngaa wala bala ako makakila

|

sing bugay sa imo mga mata, nga gin- i

butang mo ang kabug-atan sining bug-
,

OS nga banwa sa ibabaw nakon ?

12 I Ginpanamkon ko bala ining bug-
j

OS nga banwa ? l Ginpanganak ko bala
sia, agud nga magsiling ka sa akon : ;

Dalha sia sa imo hawak, subung sang
pagdala sang manuglibang sa bata nga
nagasoso tubtub sa duta nga ginsumpa
mo sa ila mga ginikanan ?

|

13 I Sa diin bala magakuha ako sing
'

unud nga igahatag sa sining bug-os nga
I

banwa? Kay nagahilibi sila sa olehe
\

nakon, nga nagasililing : Tagai kama 1

sing unud nga pagakaonon namon. 1

14 Ako indi sarang, nga ako lamang,
sa pagdala sining bug-os nga banwa,
ka}'' tuman ka bug-at sa akon.

15 Kag kon amo ining ginahimo mo
sa akon, nagaam.po ako sa imo, nga pat-

yon mo na lamang ako, kon nakakita
ako sing bugay sa imo mga mata ; patya
ako, agud nga indi ako magtan-aw sang
akon pagkawalay palad."

16 Niyan si lehoba nagsiling kay
Moises :

" Tipuni ako sing kapitoan ka
lalaki sa mga tigulang sa Israel, nga imo
nahibaioan nga mga tigulang sila sa

banwa, kag mga manugpatuman niya :

dalha sila sa Layangiayang sang pa-
kigkitaan, kag patindugon mo sila didto
upud sa imo.

17 Kag magapanaug ako kag maga-
pakighambal ako didto sa imo ; kag
magakuha ako sang Espiritu nga yara
sa ibabaw nimo, kag pagaibutang ko
ini sa ibabaw nila, kag magadala sila

kaupud nimo sang kabug-atan sang
banwa, kag ikaw indi magadala sa iya,

nga ikaw lamang.

18 Apang sa banwa magasiling ka

:

Magpakabaiaan-kamo nga sa buas, kag
magakalaon kamo sing unud, tungud
kay naghilibi kamo sa mga idulungug
ni lehoba, nga nagasiling : i Sin-o baia
ang magapakaon sa amon sing unud?
kay didto sa Egipto maayo kami. Busa,
si lehoba magahatag sa inyo sing unud
kag magakalaon kamo sa iya.

19 Indi kamo magakalaon sa iya sa

isa ka adlaw, bisan sa duha ka adlaw,
kon sa lima ka adlaw, kon sa napulo ka
adlaw, kon sa duha ka pulo ka adlaw,

20 Kojidi sa bug-os nga isa ka bulan
tubtub nga magguiowa ini sa inyo mga
ilong kag sum-uran kamo, kay ginsikway
nin3^o si lehoba nga yara sa tunga
ninyo, kag naghilibi kamo sa atubangan
niya, nga nagasiling: i Kay ngaa bala
naggowa kami sa Egipto ?

"

21 Niyan nagsiling si Moises : "Anum
ka gatus ka libo ka tawo nga nagalaia-

ka't amo ang banwa, nga sa tunga niya
yara ako, kag ikaw nagasiling : Ako
magahatag sa ila sing unud kag magka-
laon sila sa bug-os nga isa ka bulan

;

22 i Pagapamugutan bala sa tungud
sa ila ang mga obeha kag mga baka
nga makapaigo sa ila? Kon, ipagati-
ponon bala sa tungud sa ila ang tanan
nga mga isda sang dagat, agud nga
makapaayaw sa ila ?

"

23 Kag si lehoba nagsiling kay
Moises :

"
i Naglip-ot bala ang kamut ni

lehoba ? Karon makit-an mo, kon ang
akon kinasiling mahanabu, kon indi."

24 Kag naggowa si Moises kag nag-
mitlang sa banwa sang mga polong ni

lehoba : kag gintipon niya ang kapito-

an ka lalaki sang mga tigulang sang
banwa, kag giupahamtang niya sila sa

palibot sang Layangiayang.
25 Nij^an si lehoba nanaug sa panga-

nud kag naghambai kay Moises ; kag
nagkuha sia sa Espiritu nga yara sa

ibabaw niya, kag ginbutang niya ini sa

ibabaw sang kapitoan ka tigulang. Kag
nahanabu nga, sang tumungtung sa

ibabaw nila ang Espiritu, nagpalanagna
sila, kag wala sila magpaladayon.

26 Apang nagk labilin sa dulugan
ang duha ka lalaki ; nga ginangalanan
ang isa nga si Eldad, kag ang isa nga si

Medad, kag sa ibabaw nila nagtungtung,
ang Espiritu : ini sila sa mga nasulat

apang wala sila maggowa sa Layang-
iayang ; kag nanagna sila sa dulugan.
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27 Kag nagdalagan ang isa ka pama-
tanon kag nagpahibalo kay Moises, kag
nagsiling sia :

" Si Eldad kag si Medad
nagapanagna sa dulugan."

28 Kag si losue, anak ni Nun, manug-
alagad ni Moises, isa sang iya mga pa-

matan-on, nagsabat kag nagsiling :
" Gi-

noo ko, nga si Moises, dumilii sila."

29 Kag si Moises nagsiling sa iya :

"

iMaimon ka bala bangud sa akon?
Hinonoo, kabay pa nga ang bug-os
nga banwa ni lehoba magmanginmana-
lagna; kabay pa igbutang ni lehoba
ang iya Espiritu sa ibabaw nila."

30 Kag nagpauli si Moises sa dulugan,

sia kag ang mga tigulang sa Israel.

31 Kag naghuyup ang isa ka ban gin
gikan kay lehoba, kag nagdala sing

mga pitaw gikan sa dagat, kag ginpa-

hugpa niya sila sa ibabaw sang dulugan,

nga daw isa ka adiaw nga lakton sa

pihak kag daw isa ka adlaw nga lakton

sa isa man ka pihak sa palibot sang

'

dulugan. Sa ila may duha ka maniko
sa ibabaw sang duta.

32 Kag ang banwa nagtindug sadtong
bug-os nga adlaw kag sadtong bug-os
nga gab-i, kag sa bug-os nga adlaw nga
madason, kag nagtipon sila sing mga
pitaw : ang nagtipon sing labing diyo-
tay, nagtipon sing napiilo ka homer

;

kag gintipon nila sila, nga sa ila, sa

palibot sang dulugan.

33 Kag yara pa ang unud sa ila mga
ngipon, nga wala pa nila matapus sa

pagusang, nagsiga ang kasingkal ni

lehoba sa banwa, kag pinilas ni lehoba
ang banwa sing isa ka daku nga kaia-

lalat-an.

34 Kag ginhingalanan nila yadtong
duug nga Kibrot-hataaba,* kay didto
ginlubung nila ang banwa nga mahakug.

35 Gikan sa Kibrot-hataaba nagtali-

wan ang banwa pa Haserot, kag nag-
dululog sila sa Haserot.

SJ Maria kag si Aaron nagamulay batok kay Moises-

Si Maria ginpilas sang tabukaw.

-jQ KAG naghambal si Maria kag si

*<^ Aaron batok kay Moises bangud
sang babae nga Kusinhon, nga iya gin-

kuha ; kay nagkuha sia sing isa ka babae
nga Kusinhon.

* Kibrot-hataaba, lulubngan sang ka-
-hakug.

2 Kag nagsililing sila :
"

l Ayhan tii-

ngud kay Moises lamang naghambal si

lehoba ? i Wala man bala maghambal tu-

ngud sa aton ? " Kag nabatian ini ni

lehoba. ''

3 Kag yadtong lalaki nga si Moises ma-
hagup gid sia, nga labi pa sa bisan sin-o

nga tawo nga yara sa ibabaw sang ka-
daygan sang duta.

4 Kag sa hinali nagsiling si lehoba
kaj'' Moises, kay Aaron kag kay Maria

:

" Gowa-kamo nga tatlo sa Layangla-
yang sang pakigkitaan " ; kag naggulowa
sila nga tatlo.

5 Ni3^an si lehoba nagpahaug sa hali-

gi nga panganud, kag nagtindug sia sa

salamputan sang Layanglayang sang pa-
kigkitaan, kag gintawag niya si Aaron
kag si Maria; kag naggulowa sila nga
duha.

6 Kag sia nagsiling sa ila. " Pamatii-
ninj'o karon ang akon mga polong : Kon
m.ay manalagna sa tu.nga ninyo, ako si

lehoba, magapakilala ako sa iya sa pa-
ianan-awon; sa damgo nagapakigham-
bal ako sa iya.

7 Indi subung sini ang akon alagad
nga si Moises : Matutum sia sa bug-os
ko nga balay

:

8 Sa baba kag baba nagapakighambal
ako sa iya, sa maathag gid kag indi

sa mga paktakon : amo gid ang dagway
ni lehoba nga ginapamalandong niya.
Ngani l kay ngaa bala wala kam.o mag-
kalahadluk sa paghambal batok sa akon
alagad nga si Moises ?

"

9 Kag ang kaakig ni lehoba nagdab-
dab batok sa ila ; kag naghalin sia.

10 Kag ang panganud nagbulag gikan
sa ibabaw sang Layanglayang ; kag yari
karon, si Maria tabukawon na, tuaputi

subung sang niebe : kag nagbalikid si

Aaron kay Maria, kag yari karon, tabu-
kawon na sia.

1

1

Kag nagsiling si Aaron kay Moises

:

" Ah, ginoo ko, ayaw pagbutangi sa
ibabaw namon, ginaampo ko, ang sala
nga tungud sa iya anion nahimo sing
binuang gid kag nga tungud sa iya
nakasala kami.

12 Kag nagaampo ako sa imo, nga
indi sia magmanginsubung sang isa ka
natawo nga patay nga nahagas na ang
katunga sang iya unud, sa paggowa sa
tian sang iya iloy."

13 Niyan si Moises nagtuaw kay le-
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hoba, nga nagasiling :
" Ginaampo ko

sa imo, oh Dios : pag-ayohon mo sia."

14 Kag nagsabat si lehoba kay Moi-
ses :

" Kon ang iya amay nagdupla
kunta sa iya nawung j indi sia bala rnag-
kahiiya sa pito ka adiaw ? Nga pagbu-
koton sia, sa gowa sang dulugaiij sa pito

ka adlaw, kag ugaling pagdalhon sia sa
sulud.

15 Kag si Maria ginbukot, sa gowa
sang dulugan, sa pito ka adlaw, kag ang
banwa waia magtaiiwan tubtub nga gin-
dala si Maria sa sulud!

Ang oapulo ka% duh<i ka raanugpanilag nga

ginpadala sa Kanaan.

•|O KAG ugaling nagtaliwan ang banwa
s*^ gikan sa Haserot, kag sa kahana-
yakan sang Paran nagbutang sila sing

dulugan.

2 Kag si lelioha naghambal kay Mo-
ises, nga nagasiling

:

3 " Padala-ka sing mga tawo, nga
magkilala sang duta sang Kana.an, nga
ginaliatag ko sa mga inanak ni Israel.

Sa tagsa ka kabikahan sang ila mga
ginikanan magapadala kam.o sing isa

ka lalaki, ang tagsatagsa isa ka dunga-
non sa ila."

4 Kag si Moises nagpadala sa ila

kutub sa kahanayakan sa Paran, sono
sa sogo ni lehoba: yadtong tanan nga
mga lalaki among mga pangolo sang
mga inanak ni Israel.

5 Yari karon ang ila mgangalan: Sa
kabikahan ni Ruben, si Samua, anak
ni Sakur ;

6 Sa kabikahan ni Simeon : si Sapat,

anak ni Hori

;

7 Sa kabikahan ni luda: si Kaleb
anak ni lepune

;

8 Sa kabikahan ni Isakar : si Igal, anak
ni lose

;

9 Sa kabikahan ni Epraim : si Hosea,
anak ni Nun

;

10 Sa kabikahan ni Benyamin : si Palti,

anak ni P.apu

;

11 Sa kabikahan ni Sabulon: si Ga-
diel, anak ni Sodi

;

12 Sa Kabikahan ni lose : sa kabika-
han ni Manase : si Gadi, anak ni Susi

;

13 Sa kabikahan ni Dan : si Amiel,
anak ni Gemali

;

14 Sa kabikahan ni Aser : si Setur
anak ni Mikael

;

15 Sa kabihana ni Neptali : si Naabi,
anak ni Bapsi

;

16 Sa kabikahan ni Gad: si Geuel,
anak ni Maki.

17 Ini among mga ngalan sang mga
lalaki, nga ginpadala ni Moises sa pagki-
lala sang duta ; kag kay Hosea, anak ni

Nun, ngaginhingadlan sia ni Moises nga
si losue.

18 Ginpadala sila ni Moises sa pag-
kilala sang duta sang Kanaan, nga naga-
siling sa iia :

" Taklad-kamo didto sa
Bagatnan, kag magtulukad-kamo sa

bukid ;

19 Kag pagausisaon ninyo ang duta
kon maanoano sia, kag ang banwa nga
nagapuyo sa iya, kon mabakud kon ma-
luya sia, kon diyotay kon madamu sia

;

20 Kag ang duta nga ginapuy-an niia,

kon maayo kon malain sia ; kag kon ma-
noano ang mga kabawaanan nga gina-

pay-an nila : kon nagapiiluyo sila sa mga
dululugan konsa mga banwa nga malig-
on

;

21 Kag kon maanoano ang duta : kon
matam.bok kon maniwang, kon sa iya

may mga kahoy, kon wala. Pakalig-on-

kamo, kag palamupo-kamo sing bunga
sang kadutaan." Ining mga adlaw
among panag-on sang mga nahauna nga
ubas,

22 Kag nagtalaklad sila, kag ginpa-

ngusisa nila ang duta kutub sa kahana-
yakan sa Sin tubtub sa Rehob sa sa-

lamputan sang Hamat.
23 Kag nagtalaklad sila sa Bagatnan,

kag limambut sila tubtub sa Hebron,
nga didto yadto si Ahiman, si Leshay
kag si Talmay, mga anak ni Anak (ang

Hebron ginpatukud sing pito ka tuig

nga nauna sa Soan sa Egipto).

24 Kag naglambut sila tubtub sa na-

lupyakan sang Eskol, kag didto nagtapas

sila sing isa ka sanga, nga may isa ka
pinungpung sang ubas, nga gintuw^a-

ngan nila ini sa isa ka bugsok, kag nag-

dala maji sila sang mga granada kag
sang mga igos.

25 Kag ginhingalanan yadtong duug
nga nalupyakan sang Eskol,* bangud
sang pinungpung nga ubas, nga gintapas

didto sang mga anak ni Israel.

26 Kag nagbalalik sila sa pagusisa
sang duta sa natuman ang kap-atan ka
adlaw.

* Eskol, pinungpung sang ubas.
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2/ Kag naglalakat sila kag nag-ala-

but sila kay Moises, kag kay Aaron, kag
sa bug-OS nga katilingban sang mga ina-

nak ni Israel, sa kahanayakan sang
Paran, sa Kades ; kag naghatag sila sa

ila sing balita, kag sa bug-os nga katipu-

nan, kag pinahayag nila sa ila ang
bunga sang duta.

28 Kag nagsulugid sila sa iya, kag
nagsililing: "Nag-abut kami sa duta,

nga ginpadai-an mo sa anion, nga, sa

pagkamatuud, ragailig ang gatas kag
ang dugos ; kag ini among bunga niya.

29 Apang ang banwa nga nagapuyo
didto sadto nga duta, mabakud sia, kag
ang mga kabanwaanan mga dalagku gid

kag mga malig-on sila ; kag nakita man
namon didto ang mga anak ni Anak.

30 Ang mga Amxalekinhon nagapu-
luyo sa duta sang Bagatnan ; ang mga
Hetinhon, ang mga lebusinhon, kag ang
mga Amorinhon nagapuluyo sa bukid

:

kag ang mga Kanaanhon nagapuluyo
malapit sa dagat, kag sa obay sang mga
pangpang sang Jordan."

31 Niyan ginpahipos ni Kaleb ang
hanwa., 72ga Jiagamulay hatokkay Moises,
kag nagsiiing sia :

" Magtalaklad-kita,
magtaklad-kita kag magtagiya-kita sa

iya ; kay kita sarang makadaug sa iya."

32 Apang ang mga lalaki, nga nagta-
laklad kaupud niya, nagsililing :

" Indi

kami makasarang magtakiad batok
sadtong banwa ; kay labing makusug
sia sa anion."

33 Kag ginpalapta nila ang malain nga
sugid nahanungud sa duta, nga ila ginu-

sisa sa tunga sang mga inanak ni Israel,

nga nagasililing :
" Ang duta, nga anion

naagihan sa pagusisa, among duta nga
nagalamon sang iya mga pumuluyo ; kag
ang bug-os nga banwa, nga nakita na-

mon sa tunga niya, among mga tawo
nga mga mataaas gid.

34 Didto nakit-an man namon ang
mga layug, mga inanak ni Anak, nga
nagikan sa mga Nepilim ; kag amo kita

sa am.on kaugalingon nga mga mata
subung sang mga apan ; kag amo man
kita, sa mga mata nila.

"

Ang mga Israelinhon, tungud kay naluyag sila

magbalik sa Egipto, nagpanlakatan sila

sing kao°atan ka tuig sa kaha*

nayakan.

NIYAN ang bug-os nga katilingban

nagbayaw sang tingug, kag nag-

singit; kag ang banwa naghibi sadto
nga gab-i.

2 Kag nagbalasol batok kay Moises
kag batok kay Aaron ang tanan nga mga
inanak ni Israel ; kag nagsiiing sa ila

ang bug-os nga katilingban :
" Kabay pa

nga magkalamatay kami kunta sa duta
sang Egipto, kon magkalamatay kami
kunta sa sining kahanayakan.

3 I Kay ngaa bala dinala kami ni

lehoba sa sini nga duta, agud nga mag-
kalapukan kami sa hinganiban kag agud
nga ang amon mga asawa, kag ang amon
mga kabataan mangininagaw ? i Indi
bala labing maayo sa amon nga magba-
lalik kami sa Egipto ?

"

4 Kag nagsinilingay sila : "Maghilimo-
kita sing isa ka pangolo, kag magbala-
lik-kita sa Egipto."

5 Niyan si Moises kag si Aaron nag-
alapa sa atubangan sang bug-os nga
kadam-an sang katilingban sang mga
inanak ni Israel.

6 Kag si losue, anak ni Nun, kag si

Kaleb, anak ni lepune, nga amo sila

sang mga nagulusisa sang duta, nagku-
lusnit sang ila mga panapton.

7 Kag naghalambal sila sa bug-os nga
katipuanan sang mga inanak ni Israel,

nga nagasililing :
" Ang duta nga amon

gin-agihan sa pagkilala sa iya among
isa ka maayo gid, maayo gid nga duta.

8 Kon si lehoba nagakahamuut sa

aton, sia magadala sa aton sa sadtong
duta kag pagaihatag niya sia sa aton

:

ang duta nga nagailig ang gatas kag ang
dugos.
9 Lamang nga dili kamo magmalali-

son batok kay lehoba ; kag indi kamo
magkalahadluk sa banwa sadtong duta,

kay manginaton sila tinapay: ang ila

mananabang nagpalayo sa ila, kag upud
sa aton si lehoba: dili kamo mag-
kalahadluk sa ila."

10 Niyan ang bug-os nga katilingban

naghambal, nga pagbatohon sila. A-
pang ang himaya ni lehoba nagpahayag
sa Layanglayang sang pakigkitaan sa

tanan nga mga inanak ni Israel.

11 Kag si lehoba nagsiiing kay
Moises :

"
i Tubtub pa bala san-o nga

pagtamayon ako sini nga banwa ? l Tub-
tub pa bala san-o nga indi magtoo sa

akon, bisan pa sang tanan nga mga
talandaan nga ginhimo ko sa tunga

niya ?
\

12 Pagapilason ko sila sa kamatay:
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kag pagalaglagon ko sila, kag pagahi-
moon ko ikaw nga katawohan nga
labing daku kag labi pa ka bakud sa

ila."

13 Kag si Moises nagsabat ka}' le-

hoba :
" Kag mabatian ini sang mga

Egiptohanon, kay ginpataklad mo ining

banwa tungud sangimo gahum sa tunga
nila.

14 Kag pagaisiling nila ini sa mga
pumuliiyo sini nga duta. Nakabati sila

nga ikaw, oh lehoba, yara ka sa timga
sini nga banwa, ikaw, oh lehoba, nga
nagapakita ka sa mata kag mata ; kag
nga ang imo panganud yara sa ibabaw
nila, kag sa adlaw nagauna ka sa ila

sa isa ka haligi nga panganud kag sa

gab-i sa isa ka haligi nga kalayo.

15 Busa, kon ipapatay mo ini nga
banwa, subung sa isa lamang ka tav/o,

niyan ang mga katawohan, nga nagpa-
kabati sang imo kabantugan, magaha-
lam.bal, nga nagasililing

:

16 Tungud kay si lehoba wala sing

gahum sa pagpasuliid sini nga banwa sa

duta, nga iya ginsumpa sa ila, ginpatay
niya sila sa kahanayakan.

17 Busa karon, nga ipaliayag sang
Ginoo, ginaampo ko, ang pagkadaku
sang iya gahum, sono sang ginhambal
mo, nga nagasiling

:

18 Si lehoba makuli sa pagpangakig,
kag bugana sakalooy, nga nagapatawad
sang kalautan kag sang kamalalison,
nga wala niya pagkabiga nga walay sala

ang malalison, nga nagaduaw sang ka-
lautan sang mga ginikanan sa ibabaw
sang ila mga anak tubtub sa ikatlo kag
tubtub sa ikap-at nga kaliwatan.

19 Busa, patawara ang kalautan sini

nga banwa, sono sang kadaku sang imo
kalooy, kag sono sang pagpatawad mo
sini nga banwa kutub sa Egipto tubtub
did."

20 Kag nagsiling si lehoba :
" Gina-

patawad ko, sono sa imo polong,
21 Apang, sa pagkamatuud gid, naga-

kabuhi ako, kag angakon himaya maga-
tugub sang bug-os nga duta.

22 Nahanungud sining tanan nga mga
tav/o nga nakakita sang akoii hima-
ya, kag sang akon mga tandaan, nga
ginhimo ko sa Egipto kag sa kahanaya-
kan, kag nga ginsulay na nila ako sing
makapulo, kag v/ala sila magpalamati
sang akon tingug,

23 Indi sila gid m.akakita sang duta,

nga ginsumpa ko sa ila mga ginikanan.
Wala sing bisan sin-o sang mga nagta-
lamay sa akon, nga makakita sa iya.

24 Apang ang akon ulipon nga si

Kaleb,_ tungud kay may isa ka espiritu
nga lain sa iya, sa bagay nga nagsunud
sia sing matinumanon gid sa akon, ako
magapasuliid sa iya sa duta, nga iya
ginkadtoan, kag ang iya kaliwatan ma-
gatagiya sa iya.

25 Karon ang mga Amalekinhon kag
ang mga Kanaanhon nagapuluyo sa
nalupyakan : buas balalik-kamo kag
magtalaliwan-kamo pa kahanayakan sa
dalanon sang dagat nga Mapula "

26 Kag si lehoba naghambal kay
Moises kag kay Aaron, nga nagasiling :

27 "
i Tubtub pa bala san-o magaan-

tus ako sining katilingban nga malauton,
nga nagapamasol batok sa akon ? Na-
batian ko ang mga pagbasol sang mga
inanak ni Israel, nga nagapamasol batok
sa akon.

28 Isiling sa ila : Nagakabuhi ako
siling ni lehoba, nga sono sang ginham-
bal ninyo sa akon mga idulungug, amo
man ang pagahimoon ko sa inyo.

29 Ang inyo mga lawas nga patay ma-
gakalapukan sa sini nga kahanayakan,
kag ang tanan ninyo nga m.ga napangisi-
pan, sono sa tanan nga isip ninyo kutub
sa duha ka pulo ka tuig ang edad pa iba-

baw, nga amo ang mga nagpamasol
batok sa akon,

30 Kamo, sa pagkamatuud, indi ma-
kasulud, nga tungud sa iya ginbayaw
ko ang akon kamut sa pagpapuyo sa
inyo sa iya, luwas si Kaleb, anak ni

lepune, kag si losue, anak ni Nun.
31 Kag ang inyo mga magamay, nga

ginsiling ninyo nga manginisa ka ina-

gaw sila, pagapasudlon ko ini sila, kag
makakilala sila sang duta, nga inyo
ginsikway.

32 Nahanungud sa inyo, ang inyo
mga lawas nga patay magakalapukan sa
sini nga kahanayakan,

33 Kag ang inyo mga anak maga-
palahalab sa kahanayakan sing kap-atan
ka tuig, kag sila magadala sang kangit-

ngitan sang inyo mga pagpakighilawas,
tubtub nga magkasipot ang inyo mga
bangkay sa kahanayakan.

34 Sono sakadamuon sang mga adlaw
nga ginusisa ninyo sang duta, kap-atan
ka adlaw, ang isa ka tuig tungud sa isa

kK adlaw, magadalala kamo sang inyo
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mga pagkamalaut sing kap-atan ka tuig,

kag pagakilalahon ninyo ang akon pag-

talikod.

35 Ako si lehoba nga naghambal

:

Sa pagkamatiuid, ini pagahimoon ko sa

sining bug-os nga katilingban nga ma-
lauton, nga naghilimbon batok sa akon

:

sa sini nga kahanayakan magakasipot
sila, kag magakalamatay sila sa iya."

36 Kag ang mga lalaki nga ginpadala
ni Moises sa pagkilala sang duta, kag
nga sa pagpauli, ginpapamasol nila

ang bug-OS nga katilingban batok sa

iya, nga nagapalapta sang malain nga
sugid batok sang duta,

37 Yadtong mga lalaki, nga nagpalap-
ta sang malain nga sugid batok sa duta,

nagkalamatay sa kalalat-an sa atuba-
ngan ni lehoba.

38 Apang si losiie, anak ni Nun, kag
si Kaleb, anak ni lepune, nagkalabilin
nga may kabuhi sa tunga sang mga
lalaki nga nagkaladto sa pagusisa sang
duta.

39 Kag si Moises nagsiling sini nga
mga polong sa tanan nga mga inanak ni

Israel, kag ang banwa naglalaw sing
madamu.

40 Kag nagbalangon sila singaga gid,

kag nagtulukad sila sa putukputokan
sang bukid, nga nagasiling ; "Yari
kami diri. Magatalaklad kami sa duug
nga ginhambal ni lehoba, kay nakasala
kami."

41 Kag nagsiling si Moises :
"

I Kay
ngaa bala ginalalalis ninyo sing subung
sini ang sogo ni lehoba? Ini indi

maayo.

42 Ayaw kamo pagtalaklad, kay si

lehoba wala sa tunga ninyo, agad nga
indi kamo magkalapilas sa atubangan
sang inyo mga kaaway.

43 Kay ang mga Amalekinhon kag
ang mga Kanaanhon yadto didto sila sa
atubangan ninyo, kag magakalapukan
kamo sa hinganiban : tungud kay nag-
talikod kamo kay lehoba, si lehoba
wala man magaupud sa inyo."

44 Walay sapayan, nagpalabilabi sila

sa pagtukad sa putokputokan sang bu-
kid ; apang ang kaban sang pakigkatipan
ni lehoba kag si Moises wala sila ma-
gulowa sa tunga sang dulugan.

45 Kag nagdululhog ang mga Amale-
kinhon kag ang mga Kanaanhon, nga
nagapuluyo sadto nga bukid, kag ginpi-

las kag ginlabo nila sila tubtub sa
Horma.

Ang mga sogo nahauungud sang mga halad.

KAG si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling:

2 " Ihambal sa mga inanak ni Israel,

kag isiling sa ila : kon makasulud na
kamo sa duta sang inyo mga puluy-an,
nga pagaihatag ko sa inyo,

3 Kag pagahimoon ninyo ang halad nga
pinadabdab kay lehoba, ang isa ka halad
nga sinunog, kon ang isa ka halad sa

pagtuman sang panaad, kon ang isa ka
halad nga kinabubut-on, kon ang inyo
pinat-in nga piesta, sa paghimo sing
baho nga kalahamut-an kay lehoba, sa
kabakahan kon sa mga obeha :

4 Niyan ang maghalad sang iya halad
kay lehoba, magadala subung nga halad
nga kalan-on sang isa ka ikapulo sang
epa nga harina nga malum-ok nga
nalamas sa ikapat sang isa ka hin nga
lana;

5 Kag magahalad ka sang ikapat ka
bahin sang isa ka hin nga alak nga sa

halad nga ilimnon, walay labut sang
halad nga sinunog, kon sang halad, nga
sa tagsa ka kordero.

6 Sa tagsa ka karnero magahalad ka
subung nga halad nga kalan-on sing duha
ka ikapulo sang isa ka epa nga harina
nga malum-ok nga nalamas sa ikatlo

sang isa ka hin nga lana.

7 Kag sa halad nga ilimnon ang ikatlo

sang isa ka hin nga alak : magahalad ka
sini sa baho nga sa kalahamut-an ni

lehoba.
8 Kag kon maghalad ka sing isa ka

tinday nga baka sa halad nga sinunog,
kon halad nga sa pagtuman sang panaad,
kon halad sa paghidaet, kay lehoba,

9 Niyan pagaihalad mo upud sang
tinday nga baka sa halad nga kalan-on
ang tatlo ka ikapulo sang isa ka epa nga
harina nga malum-ok nga nalamas sa

katunga sang isa ka hin nga lana.

10 Kag magahalad ka subung nga
halad nga ilimnon sang katunga sang
isa ka hin nga alak : halad ini nga pina-

dabdab sa baho nga kalahamut-an kay
lehoba.

11 Amo ini ang pagabuhaton sa tagsa

ka tinday nga baka kon sa tagsa ka
kordero, kon sa tagsa ka magamay sang
mga obeha kon sang mga kanding.
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12 Sono sa kadamuon nga pagaiha-
lalad niyo, amo man ang pagahimoon
ninyo sa tagsatagsa sono sa kadamuon
nila.

13 Ang tanan nga tumandok magahi-
mo sini nga mga butang sing subung
sini sa paghalad sang halad nga pina-

dabdab sa baho nga kalahamut-an kay
lehoba.

14 Kag kon magpanlugayaw npud sa

inyo isa ka dumuluong, kon bisan sin-o

nga yara sa tunga ninyo sa inyo mga
kaliwatan, kag kon maghimo sia sing

halad nga pinadabdab sa baho nga ka-

lahamut-an kay lehoba : subung sang
paghimo ninyo, amo man ang pagahi-

moon niya.

15 Nahanungud sang katilingban, na-
nginisa lamang ka palatukuran sa inyo
kag sa dumuluong, nga nagapanlugayaw
sa tunga ninyo : isa ka palatukaran nga
dayon sa inyo mga kaliwatan : subung
nga amo kamo manginamo man ang
dumuluong sa atubangan ni lehoba.

16 May isa lamang ka kasogoan kag
isa lamang ka tulumanon sa inyo kag
sa dumuluong, nga nagapuyo sa tunga
ninyo."

17 Kag naghambal si lehoba kay
Moises, nga nagasiling

:

18 " Ihambal sa mga inanak ni Israel

kag isiling sa ila : Kon makasulud na
kamo sa duta, nga ginadal-an ko sa inyo,

19 Mahanabu nga, kon magkaonkamo
sang tinapay sang duta, magahalalad ka-
mo sing halad nga binayaw kay lehoba.

20 Magahalalad kamo sa halad nga bi-

nayaw sing isa ka torta, nga nahauna
sang inyo linamas ; subung nga halad
nga binayaw sang linasan, amo ini ang
paghalad ninyo sini.

21 Sa nahauna sang inyo linamas
magahalatag kamo kay lehoba sing
halad nga binayaw sa inyo mga kali-

watan.

22 Kag kon, sa pagsayup, indi ninyo
matuman ining tanan nga mga sogo,
nga ginsiling ni lehoba kay Moises,

23 Ang tanan nga ginsogo ni lehoba
sa inyo, sa kamut ni Moises, kutub sang
adlaw nga nagsogo si lehoba kag sa
kaolehian, sa inyo mga kaliwatan,

24 Mahanabu nga, kon ang sala
nahimo sa pagsayup, nga malayo
sang mga mata sang katilingban, ang
bug-OS nga katilingban magahalad sang

isa ka tinday nga baka nga halad nga
sinunog sa baho nga kalahamut-an kay
lehoba pati ang iya halad nga kalan-on,
kag ang iya halad nga ilimnon, sono sa
tulumanon, kag isa ka lalaki nga kan-
ding nga halad tungud sang sala.

25 Ang saserdote magahimo sang ka-
tumbasan tungud sang bug-os nga kati-

lingban sang mga inanak ni Israel, kag
pagapatavvaron sila, tungud kay sayup
ina, kag nga nagdala sila sang ila halad,
halad nga pinadabdab kay lehoba
kag ang ila halad tungud sang sala
sa atubangan ni lehoba, tungucl sang
ila sayup.

26 Kag sa sini pagapatawaron ang
bug-os nga katilingban sang mga inanak
ni Israel, kag ang dumuluong nga naga-
panlugayaw sa tunga nila, tungud kay
ini nag-abut sa bug-os nga banwa tungud
sang sayup.

27 Kag kon ang isa ka t awo nga isa

lamang makasala tungud sang sayup,
magahalad sia sing isa ka kanding nga
isa ka tuig sa halad tungud sang sala.

28 Ang saserdote magahimo sang
katumbasan tungud sining tawo, nga na-
kasala tungud sang sayup, kon nakapa-
kasala sia tungud sang sayup sa atuba-
ngan ni lehoba, nga nagahimo sa
katumbasan tungud sa iya ; kag paga-
patawaron sia.

29 Isa gid lamang ka kasogoan ang sa
tumandok sa tunga sang mga inanak ni

Israel kag nga sa dumuluong nga naga-
puyo sa tunga nila, nahanungud sa
sadtong nakasala tungud sa sayup.

50 Apang ang tawo nga magpakasala
nga may kamut nga matinaastaason,
bisan sia tumandok, bisan sia dumuluong
ini sia nagapasipala kay lehoba: ang
amo man nga kalag pagautdon sa tunga
sang iya banwa

;

31 Tungud kay gintamay niya ang
polong ni lehoba kag ginlalis niya ang
iya sogo, pagautdon ang amo nga tawo,
sa pagkamatuud gid : ang iya kalautan
yara sa ibabav/ niya."

Siiot saog isa ka manuglapas sanj^ sabado.

32 Kag sang didto pa sa kahanayakan
ang mga inanak ni Israel, nakita nila

ang isa ka tawo nga nagapangahoy sa
adlaw nga sabado.

33 Kag ang mga nakakita sa iya nga
nagapangahoy sia, nagdalala sa iya
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kay Moises kag kay Aaron, kag sa bug-
os nga katilingban.

34 Kag ginbilango nila sia, kay wala
pa ikapahayag ang dapat nga pagahirao-

on nila sa iya.

35 Kag si lehDba nagsiling kay
Moises :

" Sa pagkamatuud, pagapatyon
ini nga tawo: pagabatohon sia sang
bug-OS nga katilingban, sa gowa sang
dulugan."

36 Kag ginpagowa sia sang biig-os nga
katilingban sa gowa sang dulugan, kag
ginbato nila sia ; kag namatay sia, sono
sang ginsogo ni lehoba kay Moises.

Mga sogo nahaniingud sang tnga pakawilkawil.

37 Kag si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling

:

38 Ihambal sa mga inanak ni Israel

kag isiling sa ila, nga maghilimo sila

sing mga pakawilkawil sa mga sidsid

sang ila mga panapton, sa ila mga ka-

liwatan, kag nga butangan nila sa tagsa

ka pakawilkawil sang sidsid sing isa ka
lubid nga purpura.

39 Kag ini manginisa ka pakawilkawil
ninyo, agud nga sa pagtulok ninyo sini,

makadumdum kamo sang tanan nga
mga sogo ni lehoba, kag pagaibu-
tang ninyo sila sa buhat, kag dili kamo
magsulunud diri kon didto sono sang
inyo mga tagiposoon kag sang inyo mga
mata, nga sa olehe nila nagapalakighi-

lawas kamo

;

40 Agud nga makadumdum kamo
kag pagibutang ninyo sa buhat ang
tanan ko nga mga sogo, kag magma-
nginbalaan kamo sa inyo Dios.

41 Ako, si lehoba, nga inyo Dios, nga
nagpagowa sa inyo sa duta sang Egipto,

agud magmangininyo ako Dios : ako,

si lehoba, nga inyo Dios.

Ang paglalis ni Kore, ni Oatan kag ni Abiiam

KAG si Kore, anak ni Isar, anak
ni Koat, anak ni Lebi ; upud kay

Datan kag kay Abiran:! , nga mga anak
ni Eliab; kag si On, anak ni Pelet, nga
anak ni Ruben, nagkuluha sijig mga
tiiiawo,

2 Kag nagtilindug sila batok kay
Moises upud ang duha ka gatus kag
kalim-an ka lalaki sang mga inanak ni

Israel, mga dunganon sang katilingban,

nga ginpanawag sila sa katipunan, mga
lalaki nga bantug.

3 Kag nagtilipon sila batok kay
Moises kag kay Aaron, kag nagsililing
sila sa ila :

" Tuman na, kay ang bug-
os nga katilingban, nga tanan sila

balaan, kag sa tunga nila yara si lehoba.
Busa I kay ngaa bala nagapalakataas
kamo sa ibabaw sang katilingban ni

lehoba ?
"

4 Kag sang nabati-an /«/ ni Moises,
naghapa sia

;

5 Kag naghambal sia kay Kore kag
sa bug-OS niya nga katipunan, nga
nagasiling :

" Buas magapahayag si

lehoba kon sin-o ang iya, kag kon sin-o

ang balaan, agud nga makapalapit sa
iya : ang mapilian niya, pagapapalapiton
niya sia sa iya.

6 Himoa-ninyo ini : Kuluha-kamo
sing mga insensario, si Kore kag ang
bug-OS niya nga katipunan

;

7 Kag buas pamutangi-ninyo sila

sing kalayo kag pamutangi-ninyo sing
insienso sa ibabaw nila sa atubangan ni

lehoba ; kag mahanabu, nga ang lalaki

nga mapilian ni lehoba, manginbala-
an sia : tuman na ini sa inyo, mga anak
ni I.ebi."

8 Nagsiling pa si Moises kay Kore:
" Pamatii-ninyo karon, mga anak ni

Lebi

:

9 i Diyotay pa bala nga butang ini sa
inyo, nga ang Dios sa Israel nagpinig sa
inyo sa katilingban ni Israel, nga ginpa-
palapit niya kamo sa iya, agud nga
maghimo kamo sang pag-alagdan sa
Puluy-an ni lehoba kag nga dira kamo
sa atubangan sang katilingban sa pag-
alagad sa iya

;

10 Kag nga ginpapalapit ka niya sa
iya, ikaw kag ang tanan mo nga mga
utud, nga mga anak ni Lebi upud sa

imo ? Kag l nagapalaninguha kamo bala
man sang pagkasaserdote ?

11 Busa, among batok kay lehoba nga
nagtilipon kamo, ikaw kag ang bug-os
mo nga katipunan ; kay si Aaron, l ano
bala sia, agud nga magkulumud kamo
batok sa iya ?

"

12 Kag ginpatawag ni Moises si Da-
tan kag si Abiram, nga mga anak ni

Eliab ; apang nagsililing sila :
" Indi

kami magtalaklad.

13 ^'Diyotay pa bala nga butang nga
ginpataklad mo kami gikan sa isa ka
duta nga nagailig ang gatas kag ang
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dugos sa pagpatay sa amon sa kahana-
yakan, nga ikaw magpakaginoo gid man
sa ibabaw namon ?

14 Sa pagkamaUmd, wala mo kami
man pagdalha sa isa ka duta nga naga-
ilig ang gatas kag ang dugos, kag wala
mo kami paghatagi sing panublion nga
mga latagon kag mga ulubasan. i Ma-
luyag ka bala ayhan maglukat sang mga
mata sini nga mga tawo ? Indi kami
magatalakiad."

15 Niyan si Moises naakig sing

daku gid, kag nagsiling kay lelioba

:

" Ayaw pagtuluka ang ila Iialad : wala
ako sing ginkuha bisan isa ka asno nila,

bisan naghimo ako sing malain sa bisan

kay sin-o sa ila."

16 Kag nagsiling si Moises kay Kore :

" Ikaw kag ang biig-os mo nga katipu-

nan didto kamo buas sa atubangan ni

lehoba, ikaw kag sila, kag si Aaron man.
17 Kag kuluha-kamo ang tagsatagsa

sang ij'^a insensario, kag butangi-ninyo
sila sing insienso, kag dalha-ninyo, ang
tagsatagsa, ang iya insensario sa atu-

bangan ni lehoba : duha ka gatus kag
kalim-an ka insensario : ikav/ man kag
si Aaron, ang tagsatagsa upud ang
iya insensario."

18 Kag nagkuha ang tagsatagsa sang
iya insensario, kag ginbutangan nila

sila sing kalayo kag ginbutang nila ang
inseinso sa ibabaw nila, kag nagtilindug
sila sa salamputan sang Layanglayang
sang pakigkitaan upud kay Moises kag
kay Aaron.

19 Kag gintipon ni Kore ang bug-os
nga katipunan batok sa ila sa salam-
putan sang Layanglayang sang pakig-
kitaan, kag ang himaya ni lehoba nag-
pahayag sa bug-os nga katilingban.

20 Kag si lehoba naghambal kay
Moises kag kay Aaron, nga nagasiling :

21 " Palalayo-kamo sa sini nga kati-

lingban, kag pagaupuron ko sila sa isa

ka tion."

22 Kag sila naghalapa kag nagsili-

ling :
"

i
Dios, Dios sang mga espiritu

sang tanan nga unud ! i Indi ba!a isa ka
tawo ang nakasala, kag magkaakig ka
batok sa bug-os nga katilingban ?

"

23 Niyan si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling

:

24 " Ihambal sa katilingban, nga naga-
siling : Palayo-kamo gikan sa palibot
sang puluyan ni Kore, ni Datam kag ni

Abiram."

25 Kag si Moises nagtindug kag nag-
kadto kay Datan kag kay Abiram, kag
ang mga tigulang sa Israel nagsulunud
sa iya.

26 Kag sia naghambal sa katilingban
nga nagasiling: "Ngani, palalayo-ka-
mo karon sa mga layanglayang sini nga
mga tawo nga malain, kag indi kamo
magtalandug sing bisan ano nga butang
nga ila, basi pa magkaladula kamo
bangud sang tanan nila nga mga sala."

27 Kag nagpalalayo sila sa puluy-an
ni Kore, ni Datan kag ni Abiram, sa
palibot ; kag si Datan kag si Abiram
naggulowa kag nagtilindug sa salam-
putan sang ila mga layanglayang upud
ang ila mga asawa kag ang ila mga
anak, kag ang ila mga kabataan nga
magamay.

28 Kag nagsiling si Moises :
" Sa

sini pagkilalahon ninyo, nga ginpadala
ako ni lehoba, agud nga paghimoon
ko ining tanan nga mga buluhaton, kag
nga wala si!a magagikan sa akon
tagiposoon.

29 Kon sa kamatayon sang tanan
nga mga tawo magkalamatay ini sila,

kag kon pagpangduawon sila, subung
sang pagduaw sang tanan nga mga tawo,
indi si lehoba ang nagpadala sa akon.

30 Apang kon si lehoba magbuhat
sing isa ka bag-o nga butang, kag ang
duta magbuka sang iya baba, kag
maglamon sa ila pati sang tanan nila

nga mga butang, kag magpalanaug sila

nga mga buhi sa kaidadalman ; niyan
pagakilalahon ninyo, nga ini nga mga
tawo nagtalamay kay lehoba,"

31 Kag nahanabu nga, sa nakatapus
sia sa paghambal sining tanan nga mga
polong, nagbuka ang duta nga yara sa

idalum nila.

32 Kag ginbuka sang duta ang iya
baba, kag ginlamon niya sila upud
ang ila mga panimalay, kag ang tanan
nga mga tawo ni Kore, kag ang bug-os
nila nga mga pagkabutang.

33 Kag nagpalanaug sila nga mga buhi
sa kaidadalman, sila pati ang tanan nga
ila, kag gintabunan sila sang duta, kag
nagkaladula sila gikan sa tunga sang ka-
tilingban.

34 Kag ang bug-os nga Israel, nga
yara sa palibot nila, nagpalalagyo sa

pagtuaw nila ; kay nagsililing sila

:

" Macpalalagyo-kitd, basi pa nga pagla-
monon man kita sang duta.
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35 Kag naggowa gikan kaj' lehoba
ang kalayo, nga naghalunhon sang duha
ka gatus kag kalim-an ka tawo iiga

nagahalalad sang insienso.

36 Kag si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling

:

37
*' Isiling kay Eleasar, anak ni

Aaron nga saserdote, nga kuhaon niya
ang mga insensario gikan sa tunga sang
kasunog kag iwarawag niya sa unhan pa
ang kalayo, kay mga pinakabalaan sila.

38 Kuhaon ang mga insensario sad-

ton g mga makasasala batok sa i!a

gid mga kak'ig, kag maghilimo sa ila

sing mga pinanid nga pinalapad sa

paghalup sang halaran. Tungiid kay
naghalalad sila sa ila sa atubangan ni

lehoba, ginpakabalaan sila, kag mangin-
talandaan sila sa mga inanak ni Israel."

;
39 Kag ang saserdote nga si Eleasar

nagkuha sang mga insensario nga
tumbaga, nga ginhaiad sang mga gin-

panunug ; kag pinalapad nila sila sa

paghalup sang halaran,

40 Sa handuman sang mga inanak ni

Israel, agud nga wala sing bisan sin-ong
tawo nga dumuluong, bisan sin-o nga
tawo nga indi sa kaliwatan ni Aaron,
magpalapit sa pagsunog sing insienso sa

atubangan ni lehoba ; agud nga indi sia

magmanginsubung kay Kore kag subung
sang iya katipunan, sono sang ginsiling

ni lehoba sa iya sa kamut ni Moises.

41 Sang adlaw nga dason ang bug-os
nga katilingban sang mga inanak ni

Israel nagkumud batok kay Moises kag
kay Aaron, nga nagasiling: "Kamo
among nagpatay sang banwa ni lehoba."

42 Kag nahanabu nga, sang nagatipon
ang katilingban batok kay Moises
kag kay Aaron, nagbalalilcid sila na-
yon sa Layanglayang sang pakigkitaan,

kag, yari karon, ang panganud nagtabon
sini, kag nagpahayag ang himaya ni

lehoba.

43 Kag nagkaladto si Moises kag si

Aaron sa atubangan sang layanglayang
sang pakigkitaan.

44 Kag si lehoba naghambal kay Mo-
ises, nga nagasiling :

45 " Palalayo-kamo gikan sa tunga
sini nga katilingban, kag pagaupuron ko
sila sa isa ka tion." Kag naghalapa sila.

46 Kag nagsiling si Moises kay Aaron

:

" Kuhaa ang insensario kag butangi sia

sing kalayo gikan sa ibabaw sang hala-

ran, kag butangi sa ibabaw niya sing in-

sienso, kag kadto-ka sing madagmit sa
katilingban kag himoa ang katumbasan
tungud sa ila ; kay ang kasingkal naggo-
wa gikan sa atubangan ni lehoba: ang
kamatay nagsugud na."

47 Kag si Aaron nagkuha sini, sono
sang ginsiling ni Moises, kag nagda lagan
sa tunga sang katilingban. Kag yari
karon, ang kamatay nagsugud sa tunga
sang banwa : kag ginbulangan niya sing
insienso, kag naghimo sia sing katun-
basan tungud sa banwa.

48 Kag nagpatunga sia sa mga mina-
tay kag sa mga buhi, kag sa sini nagtu-
nong ang kamatay.

49 Kag ang nagkalamatay tungud
sining kalalat-an nanginnapulo kag
apat ka libo kag pito ka gatus, wa-
lay labut sang mga nagkalamatay tungud
sang kasal-anan ni Kore.

50 Kag si Aaron nagbalik kay Moises
sa salamputan sang Layanglayang sang
pakigkitaan ; kag nagtunong ang ka-

matay.

Ang suogkod ni Aaron.

-j f°7 KAG si lehoba naghambal kay Mo-
' • ises, nga nagasiling

:

2 " Ihambal sa mga inanak ni Israel,

kag kumuha-ka sa ila sing isa ka sung-
kod sa tagsa ka panimalay nga inamayc
sang tanan nila nga mga dunganon, sono
sang ila mga panimalay nga inamay, na-
pulo kag duha ka sungkod ; kag pagaisu-
lat mo ang ngalan sang tagsatagsa sa

ibabaw sang iya sungkod.
3 Kag pagaisulat mo ang ngalan ni

Aaron sa ibabaw sang sungkod ni Lebi,

kay manginisa lamang ka sungkod sa

tagsa ka pangolo sang panimalay nga
inamay.
4 Kag pagaibutang mo sila sa Layang-

layang sang pakigkitaan, sa atubangan
sang pagpamatuud, sa diin nagapakig-
kita ako sa inyo.

5 Kag mahanabu, nga ang sungkod
sang lalaki nga akon pagapilion, ma-
gapamulak ; kag pagapauntaton ko ang
mga pamasol sa akon sang mga inanak
ni Israel, nga ginapamasol nila batok sa

inyo."
6 Kag si Moises naghambal sa mga

inanak ni Israel ; kag ang tanan nga
mga dunganon nila naghalatag sa i3'^a

sing mga sungkod : ang isa ka sungkoi
sa tagsa ka dunganon, sono sang ila
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panimalay nga inamaj^ : napulo kag du-
ha ka sungkod ; kag ang suiigkod ni

Aaron yara sa tunga sang mga sungkod
nila.

7 Kag ginbutang ni Moises ang mga
sungkod sa atubangan ni lehoba sa La-
yanglayang sang pagpamatuud.

8 Kag nahanabu nga, sang adlaw nga
madason, nagkadto si Moises sa La-
yanglayang sang pagpamatuud ; kag yari

karon, ang sungkod ni Aaron sa JDalay

ni Lebi nanlumbay kag namukol kag
nagpamulak, kag nagpatubas ini sing
mga almendra nga luto.

9 Kiyan gindala ni Moises ang tanan
nga mga sungkod gikan sa atubangan
ni lehoba sa tanan nga mga inanak ni

Israel ; kag gintulok nila sila, kag nag-
kuha ang tagsatagsa sang iya sungkod.

10 Kag si lehoba nagsiling kay Moi-
ses :

" luli ang sungkod ni Aaron sa
atubangan sang pagpamatuud, agud pag-
tagoon sia subung nga talandaan batok
sa mga anak nga malalison, sa bagay
nga pagapauntaton mo ang ila mga
pagpamasol batok sa akon, agud nga
indi sila magkalamata3^"

11 Kag ginliimo ini ni Moises: sono
sa gh:isogo sa iya ni lehoba, subung sini

ginhimo niya.

12 Niyan ang mga inanak ni Israel

naghalambal kay Moises, nga nagasili-
ling :

" Yari karon, nagatilinga kami,
nagakaladula kami, nagakaladula kita
nga tanan.

13 Bisan sin-o nga magpalapit, nga
magpalapit sa Puluy-an ni lehoba, ma-
matay sia : i ayhan dapat kita bala
magtilinga nga tanan gid ?

"

Ang mga katungdaian kag mga bayad sang mga
saserdate kag mga Lebinhon.

a--jO KAG si lehoba nagsiling kay A
'^ ron : '' Ikaw kag ang imo mi
anak kag ang balay sang imo amay
kaupud nimo, magadala kamo sang sala

sang balaan nga Puluy-an ; kag ikaw
kag ang imo mga anak kaupud nimo,
magadala kamo sang sala sang inyo
pagkasaserdote.

2 Pagapapalapiton mo upud sa imo
ang imo mga utud sang kabikahan ni

Lebi, ang kabikahan sang imo amay,
agud nga magsilimpon sila sa imo kag
mag-alaiagad sila sa imo ; kag ikaw kag
ang imo mga anak upud sa imo didto

kamo sa atubangan sang Layanglayang
sang pagpamatuud.

3 Kag pagabantayan nila ang imo
pagabantayan kag ang tinulin sang bug-
os nga Layanglayang : lamang dili sila

magpalapit sa mga gamit sang balaan
nga Puluy-an, bisan sa halaran, agud nga
indi sila magkalamatay, bisan sila, bisan
kamo.
4 Busa, pagaisimpon sila sa imo, kag

magabalantay sila sang tinulin sa La-
yanglayang sang pakigkitaan sa bug-os
nga pag-alagdan sang Layanglayang, kag
wala sing bisan sin-o nga dumuluong
nga magpalapit sa inyo.

5 Kag pagabantayan ninyo ang tinu-

lin sang balaan nga Puluy-an kag ang
tinulin sang halaran, agud nga wala na
gid sing kaakig batok sa mga inanak ni

Israel.

6 Kag. 3'ari karon, ginkuha ko ang
inyo mga utud nga mga Lebinhon sa
tunga sang mga inanak ni Israel ; kina-

hatag sila kay lehoba, subung nga isa

ka hatag sa inyo sa paghimo sang
pag-alagdan sa Layanglayang sang pa-
kigkitaan.

7 Kag ikaw, kag ang imo mga anak
kaupud nimo, magabalantay kamo sang
inyo pagkasaserdote sa tanan nga naha-
nungud sa halaran kag sa yara sa saliid

sang Upon, kag sa sini magaaialagad
kamo. Ginahimo ko ang inyo pagkasa-
serdote sa isa ka pag-alagdan sa liuisay

nga hatag, kag ang dumuluong nga
magpalapit, pagapatyon sia."

8 Kag naghambal si lehoba kay
Aaron :

" Yari karon, ginhatag ko sa

imo ang tinulin sang akon mga halad
nga binayaw, sang tanan nga mga bu-
tang nga pinapakabalaan sang mga in-

anak ni Israel
;
ginhatag ko sila sa imo

bangud sang paghidhid kag sa imo mga
anak, nga sa palatukuran nga dayon.

9 Ini manginimo sang mga butang
nga labing balaan nga wala mapanunug:
ang tanan nila nga mga halad, ang tanan
nila nga mga halad nga kalan-on, ang
tanan nila nga mga halad tungud sang
sala, ang tanan nila nga mga halad sa

kasal-anan, nga pagadalhon nila sa akon :

ang mga butang nga labing balaan ma-
nginsa imo kag sa imo mga anak.

10 Pagakaonon mo sila sa isa ka duug
nga balaan gid ; ang tanan nga lalaki

magakaon sa ila ; manginbutang nga ba-

laan ini nga sa imo.
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1

1

Ini manginimo man : ang mga halad

nga binayaw sang ila mga dolot, kag
ang tanan nga mga halad nga hinabog
sang mga inanak ni Israel. Ginhatag
ko sila sa imo kag sa imo mga anak nga
lalaki, kag sa imo mga anak nga babae
upud sa imo, subung nga palatukuran
nga dayon : ang tanan nga tawo nga
matinlo sa imo balay magakaon sa ila.

12 Ang tanan nga labing maayo sang
lana, kag ang tanan nga labing maayo
sang duga sang ubas kag sang trigo, ang
mga panganay nga pagaihatag nila kay
lehoba, ginahatag ko sila sa imo.

13 Ang mga nahauna nga patubas
sang tanan nga yara sa ila duta, nga
pagadalhon nila kay lehoba, manginimo
sila : ang tanan nga tawo nga m.atinlo

sa imo balay magakaon sa ila.

14 Ang tanan nga pinain tungud sa

panaad sa Israel manginimo.
15 Ang tanan nga panganay nga ini-

loy, sa tanan nga iiniid, nga pagaihalad
nila kay lehoba, bisan sa mga tawo,
bisan sa mga sapat, manginimo sila

:

lamang pagatubson mo ang panganay
sang mga tawo, kag pagatubson mo fnan

ang panganay sang mga sapat nga ma-
higko.

16 Nahanungud sang ila mga gala-

waron pagatubuson mo sila kutub sa

isa ka bulan ang edad, sono sang imo
pagpabili, nga among lima ka siklo nga
pi'lak, sono sang siklo sang balaan nga
Puluy-an (nga among duha ka pulo ka
geras).

17 Lamang ang panganay sang baka,

kag ang panganay sang obeha, kag ang
panganay sang kanding dili mo pag-
tubson : mga butang nga balaan sila.

Ang dugo nila pagaisablig mo sa iba-

baw sang halaran, kag pagasunugon mo
ang ila sapay subung nga halad nga
pinadabdab sa kalahamut-an kay lehoba.

18 Kag ang unud nila manginimo
;

manginimo man ang dughan sang halad

nga hinabog kag ang abaga nga too.

19 Ang tanan nga mga halad nga bina-

yaw sang mga butang nga balaan, nga
ginahalad kay lehoba sang mga inanak ni

Israel, ginahatag ko sa imo, kag sa imo
mga anak nga lalaki, kag sa imo mga
anak nga babae upud sa imo, subung
nga palatukuran nga dayon ; katipan
nga asin ini sa gihapon sa atubangan
ni lehoba, nga sa imo kag sa imo kali-

watan kaupud nimo."

20 Kag si lehoba nagsiling kay Aa-
ron :

" Wala ka sing panublion sa

duta nila, kag wala ka sing bahin sa

tunga nila : ako amo ang imo bahin,

kag ang imo panublion sa timga sang
mga inanak ni Israel.

21 Nahanungud sang mga anak ni

Lebi, yari karon, ginahatag ko sa ila

nga panublion ang tanan nga ikapulo

sa Israel tungud sang ila pag-alagdan,
tungud kay sila nagahilimo sang pag-
alagdan sa Layanglayang sang pakig-

kitaan.

22 Kag ang mga inanak ni Israel

indi na magapalalapit sa Layanglayang
sang pakigkitaan, basi pa magdalala
sila sang sala, kag sa sitii magkalamatay
sila.

23 Apang ang mga Lebinhon maga-
hilimo sang pag-alagdan sang Layang-
layang sang pakigkitaan, kag sila maga-
dalala sang ila kalautan: palatukuran
ini nga dayon sa inyo mga kaliwatan,

kag ang mga Lcbinlion wala sila sing

panublion sa tunga sang mga inanak ni

Israel.

24 Kay sa mga Lebinhon ginahatag

ko nga panublion ang mga ikapiilo sang
mga inanak ni Israel, nga pagaihalad
nila kay lehoba subung nga halad nga
binayaw ; tungud sini nagsiling ako na-

hanungud sa ila : Wala sila sing panub-
lion sa tunga sang mga inanak ni

Israel."

25 Kag naghambal si lehoba kay Mo-
ises, nga nagasiling

:

26 " Pagaihambal mo man sa mga
Lebinhon kag pagaisiling mo sa ila

:

Kon magbalaton kamo sa mga inanak ni

Israel sang ikapulo, nga ginhatag ko sa

inyo gikan sa ila nga inyo panublion, ni-

yan magahalalad kamo sa ila, subung nga
halad nga binayaw kay lehoba, sang ika-

pulo sang mga ikapulo.

27 Kag pagakabigon sa inyo ang inyo
halad nga binayaw subung sang trigo

sang linasan kag subung sang duga sang
ubas nga nagapuno sang ipitan.

28 Subung man, m.agahalalad kamo
sang inyo halad nga binayaw kay leho-

ba sa tanan ninyo nga mga ikapulo, nga
inyo nabaton sa mga inanak ni Israel

;

kag sa ila magahatag kamo sang halad
nga binayaw ni lehoba kay Aaron nga
saserdote.

29 Sa tanan nga mga butang, nga gin-

hatag sa inyo, magahalalad kamo sang
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tanan nga halad nga binayaw ni leho-

ba ; sa tanan nga labing maayo sa ila

pagaihalad ninyo ang bahin nga pinapa-

kabalaan,

30 Kag pagaisiling mo man sa ila

:

Kon maghalad kamo sang labing maayo
sa ila, pagakabigon ini sa mga Lebinhon
subung nga patubas sang linasan kag
subung nga patubas sang ipitan,

31 Kag pagakaonon ninyo ini sa

bisan diin nga duug, kamo kag ang inyo
mga panimalay ; kay among inyo sohol

tungud sang inj^o pag-alagad sa Layang-
layang sang pakigkitaan.

32 Kag kon kamo magbalayaw sang
labing maayo sa ila, indi kamo magada-
la sing sala tungud sina : kag indi ninyo
pagpakadibalaanon ang mga butang nga
pinapakabalaan sang mga inanak ni

Israel, kag indi kamo magakalamatay."

Ang baka nga mapiila.—Ang tubig nga inegpaninlo.

jQ KAG si lehoba naghambal kay
•^ Moises kag kay Aaron, nga naga-
siling

:

2 " Ini amo ang palatukuran sang ka-

sogoan, nga ginsogo ni lehoba, nga
nagasiling : Ihambal sa mga ina-

nak ni Israel, nga pagdalhan ka
nila sing isa ka baka nga mapula, nga
walay dagta, nga wala gid sing naku-
lang sa lawas, nga sa ibabaw niya wala
sing nakatungtung sang bisan ano nga
singkaw.

3 Kag pagaihatag ninyo sia kay Ele-

asar nga saserdote, kag sia magapagowa
sa iya sa gowa sang dulugan, kag paga-
pugutan sia sa iya atubangan.

4 Kay si Eleasar, nga saserdote, ma-
gakuha sang iya dugo sa iya tudlo, kag
magasablig sia sang dugo sing raakapito

nayon sa atubangan sang Layanglayang
sang pakigkitaan.

5 Kag pagasunugon ang baka sa atu-

bangan sang iya mga mata : pagasunu-
gon ang iya panit, ang iya unud kag ang
iya dugo pati ang iya ipot.

6 Kag ang saserdote magakuha sang
kahoy nga sedro, sang hisopo kag sang
eskarlata, kag pagaisugba niya sila sa

tunga sang kalaj^o sa diin pagasunugon
ang baka.

7 Kag ang saserdote magabunak sang
iya mga panapton, kag pagahugasan
man niya ang iya unud sang tubig, kag
sa tapus sini, magasulud sia sa dulugan

;

kag manginmahigko ang saserdote tub-
tub sa hapon.

8 Kag ang tawo nga nagsunog sa iya,

magapamunak sang iya mga panapton
sa tubig kag magahugas sang iya unud
sa tubig, kag manginmahigko sia tubtub
sa hapon.

9 Kag ang isa ka tawo nga matinlo
magahipo sang mga abo sang baka ; kag
pagaibutang niya sila sa gowa sang dulu-
gan sa duug nga matinlo, kag pagatago-
on sila nga sa katilingban sang mga
inanak ni Israel, nga sa tubig sang pag-
kahigko : halad ini tungud sang sala.

10 Kag ang nagahipo sang mga abo
sang baka, magabunak sang iya mga
panapton kag manginmahigko sia tub-
tub sa hapon. Manginpalatukuran nga
daj'on ini nga sa mga inanak ni Israel,

kag nga sa dumuluong nga magpanluga-
yaw sa tunga nila,

11 Kag ang magkamlot sing minatay
sa bisan ano nga baliiti satig lawas sang
tawo, manginmahigko sia sa pi to ka
adlaw.

12 Ini sia magapaninlo sang iya sala

sa sini nga tubig sa ikatlo ka adlaw, kag
sa ikapito ka adlaw manginmatinlo sia

;

kag kon sa ikatlo ka adlaw indi mag-
paninlo sia sang iya sala, indi sia maga-
manginmatinlo sa ikapito ka adlaw.

13 Bisan sin-o nga magkamlot sang
minatay, sang lawas sang tawo nga
napatay, kag indi magpaninlo sang iya
sala, ginahigkoan niya ang Puluy-
an ni lehoba. Yadtong tawo paga-
utdon sa Israel-, tungud kay ang
tubig sang pagkahigko wala masablig
sa ibabaw niya ; manginmahigko sia

:

ang iya kahigkoan yara pa sa ibabaw
niya.

14 Ini among kasogoan. Kon ang isa

ka tawo mapatay sa isa ka layangla-
yang, ang bisan sin-o nga magsuliid sa

layanglayang, kag ang bisan sin-o nga
didto sa layanglayang, manginmahigko
sia sa pito ka adlaw.

15 Kag ang tanan nga suludlan nga
nabuksan, nga sa ibabaw niya wala sing

tabon nga sibo gid, manginmahigko sia.

16 Kag bisan sin-o nga magkamlot sa

pinatay sa hinangiban sa kadaygan sang
latagon, kon sa isa ka patay, kon sa tul-

an sang tawo, kon sa lulubngan, ma-
nginmahigko sia sa pito ka adlaw.

17 Kag pagakuhaon nga sa mahigko
nga tawo ang abo sang sinunog tungud
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sang sala, kag pagaibiitang ini sa iba-

bavv sang tubig nga buhi sa isa ka
suludlan.

1

8

Kag ang isa ka tawo nga matinlo
magakuha sing isa ka hisopo, pagabas-
on niya sia sa tubig, kag isablig niya sa

ibabaw sang layanglayang kag sa iba-

baw sang tanan nga mga galamiton, kag
sa ibabaw sang mga tawo nga yadto
didto, kag sa ibabaw sadtong nagkamlot
sang tul-an, kon sang tawo nga pinatay,

kon sang minatay, kon sang lulubngan.

19 Ang tawo nga matinlo magasablig
sa ibabaw sang mahigko, sa ikatlo kag
sa ikapito ka adlaw : kag sa ikapito ka
adlaw pagatinloan niya sia. Magabu-
nak sia sang iya mga panapton, kag
magahugas sia sa iya kaugalingon sa tu-

big, kag manginmatinlo sia sa hapon.
20 Kag ang tawo nga mahigko kag

wala sia magpaninio, ang amo nga kalag
pagautdon sa tunga sang katilingban,

tungud kay ginhigkoan niya ang balaan
nga Puluy-an ni lehoba : wala masab-
lig sa ibabaw niya ang tubig sang pag-
kahigko : sia mahigko.

21 Manginpalatukuran nga dayon ini

sa ila : ang nagsablig sang tubig sang pag-
kahigko, magapamunak sang iya mga
panapton, kag ang nagkamlot sang tu-

big sang pagkahigko, manginmahigko
sia tubtub sa hapon.
22 Kag ang tanan nga magkamlot

sang tawo nga mahigko, manginmahigko
sia ; kag ang tawo nga magkamlot sini,

manginmahigko tubtub sa hapon."

Kamatayon ni Maria.—Ang mga tubig sa Meriba.

Qpv KAG ang mga inanak ni Israel,^^ ang bug-OS nga katilingban, nag-
alabut sa kahanayakan sa Sin, sang bu-
lan nga nahauna, kag nagpuyo ang ban-
wa sa Kades ; kag didto mamatay si

Maria kag didto ginlubung sia.

2 Kag didto wala sing tubig nga sa

katilingban ; kag naglilibot sila kay Moi-
ses kag kay Aaron

;

3 Kag nagsuay ang banwa kay Moises,
nga nagasiling :

"
\ Maayo pa nga nag-

kalamatay kami sang pagkalamatay sang
anion mga utud sa atubangan ni lehoba !

4 I Kay ngaa bala gindala ninyo ang
katilingban ni lehoba sa sini nga ka-

hanayakan, agud nga magkalamatay
diri kami kag ang amon mga kaha-
yupan ?

5 i'Kay ngaa bala pinataklad ninyo
kami gikan sa Egipto sa pagdala sa
amon sa sining malain nga duug, nga
indi duug nga angay sa palangumhan,
nga sa mga igera, nga sa mga kaubasan
kag nga sa mga granada, kag wala pa
sing tubig nga ilimnon ?

"

6 Kag nagkaladto si Moises kag si

Aaron gikan sa atubangan sang kati-

lingban pa salamputan sang Layangla-
yang sang pakigkitaan ; kag naghalapa
sila, kag ang himaya ni lehoba nagpaha-
yag sa ila.

7 Kag naghambal si lehoba kay
Moises, nga nagasiling:

8 "Kuhaa ang sungkod, kag tipona
ang katilingban, ikaw kag si Aaron,
nga imo litud ; kag hambaja-ninyo ang
bato sa mga mata nila, kag sia magaha-
tag sang iya mga tubig, kag pagakuha-
an mo sila sang tubig sa bato, kag paga-
paimnon mo ang katilingban kag ang
ila mga kahayupan."
9 Niyan ginkuha ni Moises ang

sungkod sa atubangan ni lehoba, sono
sang ginsogo niya sa iya.

10 Kag gintipon ni Moises kag ni

Aaron ang katilingban sa atubangan
sang bato, kag nagsiling sia sa ila

:

"
i
Palamati-kamo karon, mga malali-

son! ^Makapagowa kami bala nga sa
inyo sing tubig sa sini nga bato ?

"

11 Kag ginbayaw ni Moises ang iya

kamut, kag ginbunal ni3^a ang bato
sang iya sungkod sa makaduha; kag
naggulowa ang bugana nga mga tubig,

kag naginum ang bug-os nga katilingban
kag ang ila mga kahayupan.

12 Kag si lehoba nagsiling kay Moises
kag kay Aaron :

" Tungud kay wala
kamo magtoloo sa akon nga sa pagpa-
kabalaan sa akon sa mga mata sang
mga inanak ni Israel, tungud sini indi

ninyo pagpasudlon ini nga katilingban

sa data, nga ginhatag ko sa ila."

13 Ini among mga tubig sa Meriba,*
diin nagpakigsuay ang mga inanak ni

Israel kay lehoba ; kag sia nagpakaba-
laan sa ila.

14 Kag kutub sa Kades nagpadala si

Moises sing mga manugkagon sa hari sa

Edom, nga nagasiling: "Amo ini ang
ginasiling sang imo utud nga si Israel

:

Ikaw nakahibalo sang tanan nga ka-
budlayan nga nag-abut sa amon

:

* Meriba, pakigsuay.
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15 Kon paano ang amon mga gini-

kanan nagdululhog sa Egipto, kag nag-

puyo kami sa Egipto sing maiawig nga
dag-on; kag ang mga Egiptohanon
nagpigos sa amon kag sa amon mga
ginikanan.

16 Kag nagtuluaw kami kay leho-

ba, kag ginpamatian niya ang amon
tingug, kag ginpadala niya ang iya

Manugtunda, kag ginpagowa niya kami
sa Egipto ; kag yari kami karon, sa

Kades, banwa nga sa ukbong sang imo
mga dulunan.

17 Tuguti nga makaagi kami sa imo
duta ; indi kami magaalagi sa mga
palangumhan, bisan sa mga kaubasan,
kag indi kami magilinum sing tubig

sang mga bobon : magalalakat kami sa

dalan sang hari, nga wala sing maglipas
sa too, bisan sa wala, tubtub nga mali-

garan namon ang imo mga dulunan."
18 Kag si Edom nagsabat sa ij^'a

:

" Dili ka mag-agi sa akon kadntaan, basi

nga magsugata ako sa imo nga may
hinganiban."

19 Kag ang mga inanak ni Israel

nagsiling sa iya :
" Magatalaklad kami

sa dalan nga ginalaktan, kag kon magi-
num kami sang imo mga tubig, ako
kag ang akon kahayupan, magabayad
ako sa imo sang bill nila ; lamang sa

wala sing ano man magaagi ako nga
lakat."

20 Kag sia nagsiling :
" Dili ka mag-

agi." Kag si Edom nagsugata sa

iya upud ang madamu nga katawohan
kag kamut nga makusag.

21 Kag si Edom nagdumili sa pag-
tugut nga mag-agi si Israel sa iya mga
dulunan ; kag si Israel nagpalayo sa

iya.

Kamatayon ni Aaron.

22 Kag nagtalaliwan sila sa Kades

;

kag ang mga inanak ni Israel, ang
bug-os nga katilingban, nag-alabut sa

bukid sang Hor.
23 Kag si lehoba naghambal kay

Moises kag kay Aaron, sa bukid sang
Hor, sa kadulunan sang duta ni Edom,
nga nagasiling

:

24 " Si Aaron pagaisimpon sa iya

mga banwa ; kay indi makasulud sia sa

duta, nga ginhatag ko sa mga inanak ni

Israel, tungud kay nagmalalison kamo sa

akon sogo sa mga tubig sang Meriba.

25 Kuhaa si Aaron kag si Eleasar,
nga iya anak, kag patukada sila sa

bukid sang Hor.
26 Kag pagaipauba mo kay Aaron ang

iya mga panapton kag ipapanaput mo
sila kay Eleasar, nga iya anak ; kag si

Aaron pagaisimpon sa iya mga banwa,
kag didto mamatay sia."

27 Kag ginhimo ni Moises sono sang
ginsogo sa iya ni lehoba : nagtalaklad
sila sa bukid sang Hor, sa mga mata
sang bug-os nga katilingban.

28 Kag ginpauba ni Moises kay Aaron
ang iya mga panapton, kag ginpanaput
niya sila kay Eleasar, nga iya anak : kag
si Aaron namatay didto sa putokputo-
kan sang bukid, kag si Moises kag si

Eleasar, nagdululhog sa bukid.

29 Kag sang nakita sang bug-os nga
katilingban, nga si Aaron patay na, ang
tanan nga panimalay ni Israel naghilibi

kay Aaron sa katloan ka adlaw.

Ang hari sa Arad dinsu^.—Ang maU'Ug

nga tumbaga.

2 A KAG sang nakabati ang Kanaa-
i hon, ang hari sa Arad, nga naga-

puyo sa Bagatnan, nga nagapakari si

Israel sa dalanon sang Atarim, nagpa-
kigaway sia batok kay Israel, kag nag-
dala sia sa iya sing mga bihag.

2 Niyan ang Israel naghimo sing pa-

naad kay lehoba, kag nagsiling :
" Sa

pagkamatuud, kon itugyan mo ini nga
banwa sa akon kamut, pagalaglagon ko
gid ang ila mga kabanv/aanan."

3 Kag ginpamatian ni lehoba ang
tingug sang Israel, kag gintugyan niya
ang mga Kanaanhon, kag gintagudilian

niya sila kag ang ila mga kabanwaanan
;

kag ginhingalanan niya yadto nga duug
nga Horma.*

4 Kag nagtalaliwan sila gikan sa bu-

kid sang Hor, sa dalanon sang dagat
nga Mapula, sa paglibot sang duta sa

Edom, kag ginlangkag ang kalag sang
banwa bangud sang dalan.

5 Kag naghambal ang banwa batok
sa Dios kag batok kay Moises :

"
l Kay

ngaa bala ginpataklad ninyo kami gikan
sa Egipto, agud nga magkalamatay ka-

mi sa kahanayakan ? Kay wala bisan

tinapay, bisan tubig, kag ang amon kalag

* Norma, katagudilian kon pagkapa-
nas.
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may kasum-ud na sining tinapay nga ta-

lamayoii."
6 Kag si lehoba nagpadald sa banwa

sing mga man-ug nga mga masingkal,
nga nagakalagat sang banwa : kag na-
patay ang madaniu nga katawohan sa

Israel.

7 Niyan ang banwa nagkadto kay
Moises, kag nagsililing sila :

" Nakasala
kami, kay naghambal kami batok kay
lehoba kag batok sa imo. Pangamiiyo-
ka kay lehoba, nga kuhaon niya sa

amon ini nga mga man-ug." Kag si

Moises nangamuyo tungud sang banwa.
8 Kag si lehoba nagsiling kay Moises

:

" Maghimo-ka sing isa ka man-ug nga
masingkal ; kag ibutang mo sia sa iba-

baw sang bandera ; kag mahanabu, nga
bisan sin-o nga ginkagat kag magtulok
sa iya, magakabuhi."
9 Kag si Moises naghimo sing isa ka

man-ug nga tumbaga, kag ginbutang
niya sia sa ibabaw sang bandera. Kag
nahanabu, kon ang isa ka man-ug nag-
kagat sa bisan kay sin-o, kag magtuluk
sia sa man-ug nga tumbaga^ nga na-

buhi sia.

Ang pagpadayon sang pagpanlakatan.—Dtnaug si Si-

lion, hari sang mga Amorinhon, kag si Og, harisa

Basan, kag ang pagdaug sang ila kadutaan.

10 Nagtalaliwan ang mga inanak ni

Israel, kag ginpahamtang nila ang dulu-

gan sa Obot.
11 Kag sang nagtalalaliwan sila sa

Obot, nagpalahamtang sila sang dulugan
sa lye-Abarim, sa kahanayakan nga
yara sa atubangan sang Moab, nayon sa

Bulutlakan.
12 Kag gikan didto nagtalaliwan sila

kag nagpalahamtang sila sang dulugan
sa nalupyakan sang Sared.

13 Kag gikan didto nagtalaliwan sila,

kag nagpalahamtang sila sang dulugan
sa tabok sang Arnon, nga yara sa kalia-

nayakan, nga nagagowa sa mga dulunan
sang mga Amorinhon ; kay ang Arnon
among dulunan sang Moab, sa tunga
sang mga Moabinhon kag sang mga
Amorinhon.

14 Tungud sini ginasiling sa tolon-an
sang mga pag-awayan ni lehoba :

" Baheb sa Supa
Kag ang mga daganas sang Arnon,

15 Kag ang pagpangawas sang mga
daganas

Nga nagaliko nayon sa puluy-an
sa Ar,

Kag nagahambuy sa dulunan sang
Moab."

16 Kag gikan didto iiagkaladto sila sa
Beer : ini among Beer, diin ginsiling ni

lehoba kay Moises :
" Tipona ang ban-

wa kag pagahatagan ko sia sing tubig."

17 Niyan si Israel nag-ambahan sining
ambahanon

:

" Saka-ka, bobon ; alambahan-ka-
mo sa sinabtanay.

18 Bobon, nga ginkutkut sang mga
dunganon,

Nga ginpadalum sang mga punoan
sang banwa,

Upud sang manugpatok sang kaso-
goan, sa ila mga sungkod."

Kag gikan sa kahanayakan iiajs^kaladto

sila sa Matana
;

19 Kag gikan sa Matana, pa Naha-
liel ; kag gikan sa Nahaliel pa Bamot

;

20 Kag gikan sa Bamot, sa nalupaya-
kan nga yara sa mga latagon sang Mo-,
ab, sa piitokputokan sang Pisga, nga,
nagaatubang nayon sa kahana3'^akan.

21 Kag nagpadala si Israel sing mga
manugkagon kay Sihon, nga hari sa

mga Amorinhon, sa pagsiling:

22 " Tuguti nga mag-agi ako sa imo
duta : dili kami maglabang sa mga pala-

ngumhan, bisan sa mga kaubasan; indi

kami magainum sang mga tubig sa mga
bobon ; m.agalalakat kami sa dalan sang
hari tubtub nga makaligad kami sa imo
mga dulunan."

23 Apang si vSihon wala magtugut
nga ang Israel mag-agi sa iya mga du-
lunan, kondi gintipon ni Sihon ang bug-
os niya nga banwa kag naggowa batok
kay Israel sa kahanayakan ; kag nag-
abut sia sa lahas, kag nakigaway sia

batok kay Israel.

24 Kag pinilas sia ni Israel sa sulab
sang hinganiban, kag nagtagiya sia sang
iya duta kutub sa Arnon tubtub sa

labok, tubtub sa duta saii^i^ mga anak ni

Amon ; kay ang dulunan sang mga anak
ni Amon, malig-on sia.

25 Kag ginkuha ni Israel ining tanan
nga mga banwa ; kag nagpuyo ang
Israel sa tanan nga mga kabanwaanan
sang mga Amorinhon, sa Hesbon kag
sa tanan niya nga mga minoro. '^

26 Kay ang Hesbon among banwa ni

Sihon, hari sang mga Amorinhon, nga
nagpakigaway batok sa nahauna nga
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hari sa Moab, kag ginkuha niya sa iya

kamut ang tanan niya nga duta tubtub

sa Anion.
27 Ngani ang mga manughulobaton

nagasiling

:

" Kalari-kamo sa Hesbon

:

Pagtukuron kag paglig-onon ang
banwa ni Sihon.

28 Kay kalayo naggowa sa Hesbon,
Kag isa ka dabdab sa banwa ni

Sihon

;

Kag nagupus ini sang Ar sa Moab
Kag sang mga ginoo sang mga
kataasan sang Arnon.

29 i
Kailo ka, Moab !

Linaglag ka, banwa ni Kemos

:

Ginbayaan niya ang iya mga anak
nga lalaki sa pagpalagyo

Kag ang iya mga anak nga babae
sa pagkabihag,

Kay Sihon, hari sang mga Amo-
rinhon.

30 Ginpana namon sila,

Ginlaglag ang Hesbon tubtub sa

Dibon,
Ginhapay namon ini tubtub sa

Nopa, tubtub sa Medeba."
31 Sa sini nagpuyo ang Israel sa duta

sang mga Amorinhon.
32 Kag si Moises nagpadala sa pagu-

sisa sa laser ; kag ginkuha nila ang iya

mga minoro, kag ginsobol nila ang mga
Amorinhon nga yadto didto.

33 Kag nagbalalik kag nagtalaklad
sila sa dalan sang Basan. Kag si Og,
nga hari sa Basan, naggowa upud ang
bug-OS niya nga banwa, sa pagsugata sa

ila sa pagpakigaway, sa Edrei.

34 Niyan si lehoba nagsiling kay
Moises :

" Indi ka magkahadluk sa iya,

kay sa imo kamut gintugj'an ko sia, sia

kag ang bug-os niya nga banwa kag
ang ij'^a duta ; kag pagahimoon mo sa

iya, subung sang ginhimo mo kay Sihon,
hari sang mga Amorinhon, nga nagpuyo
sa Hesbon."

35 Kag ginpilas nila sia, kag ang iya

mga anak kag ang bug-os niya nga ka-
tawohan, sa bagay nga v;ala sing nabi-
lin sa iya nga nakapalagyo ; kag nagta-
lagiya sila sang iya duta.

Si Balaam nagapakaicaayo sa Israel batok

sa iya katuyoaa.

22 KAG ang mga inanak ni Israel

nagtalaliwan kag nagpalaham-

tang sila sang'dulugan sa mga kapatagan

sa Moab sa isa ka luyo sang lordan, sa

leriko.

2 Kag nakita ni Balak, anak ni Sipor,

ang tanan nga ginhimo sang Israel sa

mga Amorinhon.
3 Kag ginhadlukan si Moab sing daku

gid bangud sang banwa, kay madamu
sia ; kag nagakalisud si Moab bangud
sang mga inanak ni Israel.

4 Kag nagsiling si Moab sa mga kati-

gulangan sa Madian :
" Karon magaha-

lab ini nga katilingban sang tanan nga
yara sa palibot naton, nga subung sang

paghalab sang baka sang hilamon sang

mgalatagon." Kag si Balak, anak ni

Sipor, amo ang hari sadto sa Moab.

5 Kag ginpadalhan niya sing mga
manugkagon si Balaam, anak ni Beor, sa

Petor, nga yara sa luyo sang suba, sa

duta sang mga anak sang iya banwa,
agiid nga pagtawgon sia, nga nagasi-

liling: " Yari karon, isa ka banwa
naggowa sa Egipto : yari karon, naga-

tabon sia sang kadaygan sang duta, kag
nagapuyo sia sa atubangan nakon.

6 Busa karon, kari-ka, ginaampo ko
sa imo, ipakahimalaut-mo ako sini nga
banwa, kay labi sia ka bakudsaakon;
ayhan sarang ako makapilas sa iya, kag
makasobol sa iya sa kadutaan; kay
nakahibalo ako, nga yadtong pagpaka-

maj^ohon mo, manginpinakamaayo sia,

kag yadtong pagpakamalauton mo, ma-
nginpinapakamalaut sia."

7 Kag nagkaladto ang mga tigulang

saMoab, kag ang mga tigulang sa Madi-
an nga may mga sohol sang pagpakot

sa ila mga kamut ; kag sang nag-abut

sila kay Balaam, ginsugid nila sa iya

ang mga polong ni Balak.

8 Kag sia nagsiling sa ila :
" Hiligda-

kamo diri, kag pagaihatag ko sa inyo

ang sabat, sono sang pagaihambal sa

akon ni lehoba." Kag ang mga dungan-
on sang Moab nagpalabilin kay Balaam.

9 Kag nagkari ang Dios kay Balaam,

kag nagsiling sa iya :
"

i Sin-o bala ina

nga mga lalaki nga yara kaiipud nimo ?

"

10 Kag si Balaam nagsabat sa Dios

:

'• Si Balak, anak ni Sipor, hari sa Moab,
nagpadala sa akon, sa pagsiling sa alwn :

11 Yari karon, ang banwa, nga nag-

halin sa Egipto, nagatabon sang kaday-

gan sang duta. Busa karon, kari-ka

kag ihimalaut ako sa iya ; ayhan sarang
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ako makapakigaway sa iya kag makaso-
bol sa iya,"

12 Kag nagsiling ang Dios kay Bala-
am : "Dili ka magupud sa ila, kag dili

ka magpakamalaut sa baiiwa, kay gin-

pakamaayo sia."

13 Kag si Balaam nagbangon sang
aga, kag nagsiling sa mga dunganon ni

Balak: " Palauli-kamo sa inyo duta, kay
si lehoba indi magtugot sa akon sa
pagiipud sa inyo."

14 Kag ang mga dunganon sa Moab
nagtilindug kag nagbalalik kay Balak,
kag nagsililing: "Si Balaam nagapa-
ngindi sa pagkari upud sa amon."

15 Kag si Balak nagpadala liwan sing
labi pa ka damu kag labi pa ka dunga-
non sang sa ila sadto.

16 Kag nagkaladto sila kay Balaam,
kag nagsililing sila sa iya :

" Amo ini ang
ginsiling ni Balak, anak ni Sipor : Gina-
ampo ko sa imo, nga indi ka raagpaha-
wid sa pagkari sa akon.

17 Kay pagapadungan ko ikaw sing
daku gid, kag pagahimoon ko ang tanan
nga pagaisiling mo sa akon : busa, kari-
ka karon, kag ihimalaut mo ako sini nga
banwa."

18 Kag si Balaam nagsabat kag nagsi-
ling sa mga ulipon ni Balak :

" Bisan
pa ighatag ni Balak sa akon ang iya
balay nga puno sang pilak kag bulawan,
indi ako sarang makalapas sang polong
ni lehoba, nga akon Dios, sa paghimo
sing butang nga diyotay kon daku.

19 Busa karon, ginaampo ko sa inyo,
nga magpalabilin kamo diri sini nga
gab-i, agud nga makahibalo ako sang
pagadayonon ni lehoba nga igasiling sa
akon."

20 Kag nagkari ang Dios kay Balaam
sa kagajj-ihon, kag nagsiling sia sa iya :

" Tungud kay nagkalari ining mga tawo
sa pagtawag sa imo, bangon-ka, kag
umupud-ka sa ila; lamang, pagahimoon
mo ang pagaisiling ko sa imo."

21 Kag nagbangon si Balaam sa aga,
kag ginhampiloan niya ang iya asno,
kag nagupud sia sa mga dunganon sa
Moab.

22 Kag ang kaakig sang Dios nagsiga,
kay naglakat sia ; kag ang manugtunda
ni lehoba nagpahamtang sa atubangan
niya sa dalan nga kasumpung niya. Kag
sia nagakabayo sa iya asna, kag upud sa
iya ang duha niya ka alagad.

23 Kag ang asna nakakita sa manug-

tunda ni lehoba, nga nagatindug sa da-
lan, nga ang iya hinangiban sa iya ka-
mut wala matagub ; kag naglipas ang
asna sa dalan kag nagpakadto sa lata-

gon. Niyan ginbunal ni Balaam ang
asna sa pagpabalik sa iya sa dalan.

24 Apang ang manugtunda ni lehoba
napahamtang sa isa ka banas nga maki-
tid sa tunga sang kaubasan : may ding-
ding sa isa ka luyo kag may dingding
man sa pihak nga luyo.

25 Kag sang nakita sang asna ang
manugtunda ni lehoba, sinagaid sia sa
dingding kag inipit niyasa dingding ang
tiil ni Balaam ; kag ginliwan niya sia

sa pagbunal.
26 Kag ang manugtunda ni lehoba

nagiina sa unhan, kag nagtindug sa isa

ka duug nga makitid, nga didto wala
sing dalan nga pagalipasan sia bisan sa
too, bisan sa wala.

27 Kag sang nakita sang asna ang
manugtunda ni lehoba, nagluko sia sa
idalum ni Balaam : kag nagdabdab ang
kaakig ni Balaam, kag ginhanot niya
ang asna sang iya sungkod.
28 Niyan ginbuka ni lehoba ang ba-

ba sang asna, nga nagsiling sia kay Ba-
laam :

"
i Ano bala ang ginhimo ko sa

imo, nga ginbunal mo ako sa makatlo ?
"

29 Kag si Balaam nagsabat sa asna

:

" Kay ginlahuglahugan mo ako : kabay
pa nga kunta ko may hinganiban ako sa
akon kamut, nga karon gid pagapatyon
ko ikaw."

30 Kag ang asna nagsiling kay Bala-
am :

"
I Indi amo ako bala ang imo asna,

nga sa ibabav/ nakon nagpangabayo ka,

kutub nga imo ako, tubtub karon?

I May kaanaran bala ako sa paghimo
sing subung sini sa imo ? " Kag sia

nagsabat : " Wala."
31 Niyan ginpamuklat ni lehoba ang

mga mata ni Balaam, kag nakit-an niya
ang manugtunda ni lehoba, nga yara sa

daian, kag maj^ hiiiganiban sia nga wala
matagub sa iya kamut. Kag si Balaam
nagyaub kag naghapa.

52 Kag ang manugtunda ni lehoba
nagsiling sa iya: "Kag e'ngaa bala
ginbunal mo ang imo asna sing makatlo .<*

Y^ari karon, naggowa ako nga kasum-
pung mo, kay ining dalan nagadul-ong
sa kapahamakan sa atubangan nakon.

33 Nakita ako sang asna, kag naglipas

sia sa akon atubangan sing makatlo

;

kon sia wala kunta maglipas sa akon
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atubangan, sa pagkamatuud, ginpatay

ko ikaw kag ginbuhi ko sia kunta."

34 Niyan si Balaam nagsiling sa

manugtunda ni lehoba: " Nakasala ako,

kay wala ako makahibalo, nga ikaw 1

nagpahamtang sa dalan sa atubangan
nakon. Apang karon, kon ginapakama-
lain mo ini, ako magapauli."

35 Kag ang manugtunda ni lehoba
nagsiling kay Balaam :

" Upud-ka sa

sina nga mga tawo ; apang pagaihambal
mo lamang ang polong nga pagaisiling

ko sa imo." Kag si Balaam nagupud sa

mga dunganon ni Balak.

36 Kag sang nabatian ni Balak nga
nagapakari si Balaam, nagsugata sia sa
iya sa banwa sa Moab, nga yara sa dulu-
nan sang Arnon, nga yava. sa ukbong
sang dulunan.

37 Kag si Balak nagsiling kay Bala-
am :

"
i Wala bala ako magpadala sa

imo sa pagtawag sa imo nga may kaku-
gi? iKay ngaa wala ka magkari sa
akon ? i Indi bala ako sarang sa pagpa-
dungug sa imo ?

"

38 Kag si Balaam nagsiling kay Ba-
lak :

" Yari karon, ako nagkari sa imo
iayhan sarang ako bala makahambal
sing bisan ano nga butang ? Ang polong
nga pagaibutang sang Dios sa akon
baba, ina pagaihambal ko."

39 Kag nagupud si Balaam kay Balak,
kag nag-alabut si la sa Kiriat-husot.

40 Kag si Balak naghalad sing mga
tinday nga baka kag mga obeha, kag
iiagpadala kay Balaam kag sa mga
dunganon nga 3'ara upud sa iya.

41 Kag nahanabu, sang pagkaaga, nga
ginkuha ni Balak si Balaam, kag ginpa-
tukad niya sia sa m.ga duug nga mataas
ni Baal, nga kutub didto nakita niya
ang ukbong sang banwa.

23 Balaam nagsiling kay
Balak :

" Patindugi ako diri sing

pito ka halaran, kag himosi ako diri sing

pito ka tinday nga baka kag pito ka
karnero."

2 Kag ginhimo ni Balak, sono sang
girsiling sa ij'a ni Balaam ; kag nagha-
Jad si Balak kag si Balaam sing isa ka
tinday nga baka kag isa ka karnero sa

iba.baw sang tagsa ka halaran.

3 Kag si Balaam nagsiling kay Balak

:

" Tindug-ka sa iuyo sang imo halad nga
sinunog, kag ako magakadto : ayhan
si lehoba magasugata sa akon, kag bisan

ano nga butang nga pagaipahayag niya
sa akon, pagaibalita ko sa imo." Kag
naglakat sia sa isa ka bakoiod nga ha-
nayak.

4 Kag nagsugata ang Dios kay Bala-
am kag nagsiling sia sa iya :

" Nahimos
ko na ang pito ka halaran kag sa tagsa
ka halaran naghalad ako sing isa ka
tinday nga baka kag isa ka karnero."

5 Kag si lehoba nagbutang sing
polong sa baba ni Balaam, kag nagsi-
ling sa iya :

" Balik-ka kay Balak, kag
pagaihambal mo ang subung sini."

6 Kag sia nagbalik sa iya, kag yari
karon, nagatindug sia sa Iuyo sang iya
halad nga sinunog, sia kag ang tanan
nga mga dunganon sa Moab.

7 Kag si Balaam nagmitlang sang iya
pololongon nga hinulobaton, kag nag-
siling:

" Gikan sa Aram gindala ako diri

ni Balak, hari sa Moab,
Gikan sa mga bukid sang Sid-
langan

:

Kari-ka, ipakamalaut mo ako kay
lakob

;

Kari-ka, kag tawga ang kaakig sa

ibabaw ni Israel.

8 I Paano bala ang pagpakamalaut ko,

sa wala pagpakamalauta sang
Dios?

I Paano bala ang pagtawag ko
sang kaakig sa ibabaw sang wala
pagkaakigi ni lehoba ?

9 Kay kutub sa putokputokan sang
mga bato ginatan-aw ko sia,

Kag kutub sa mga kabakoloran gi-

natulok ko sia

:

Yari karon ang isa ka banwa nga
magapuyo sing muhaymuhay

Kag indi raaisip sa tunga sang
mga katawohan.

10 t Sin-o bala ang magaisip sang
yab-ok ni lakob,

Kon sang kadamuon sang ikap-at ka
bahin sang Israel ?

Mamatay akj kunta sa kama-
tayon sang mga matarung,

Kag ang akon kaolehian mangin-
subung sang iya."

11 Kag si Balak nagsiling kay Ba-
laam :

**
I Ano bala ang nahimo mo

sa akon ? Ginkuha ko ikaw, agud nga
pagpakamalauton mo ang akon mga
kaaway ; kag yari karon, wala ka sing

nahimo kondi ang pagpakamaayo sa

ila."
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12 Kag sia nagsabat, kag nagsiling

:

"
I Wala bala ako mag-andam sa indi

paghambal sing bisan ano kondi sang
ginabutang ni lehoba sa akonbaba ?

"

13 Kag nagsiling sa iya si Balak

:

"Ginaampo ko sa imo, nga magupud
ka ?a akon sa isa ka duug, nga kutub
didto makita mo ang bafiwa ; makita mo
lamang ang iya ukbung kag indi mo
sila makita nga tanan, kag kutub didto
ipakamalaut mo ako sa ila."

14 Kag gindala sia niya sa latagon
sang Sopim, sa putokputokan sang
Pisga ; kag nagpatindug sia didto sing

pito ka halaran, kag naghalad sia sing isa

ka tinday nga baka kag isa ka karnero
sa ibabaw sang tagsa ka halaran.

15 Kag si Balaam nagsiling kay Balak

:

" Tindug-ka diri sa luyo sang imo halad
nga sinunog, kag ako magakadto didto

sa pagsugata sa Dios, didto.

16 Kag si lehoba nagsugata kay Ba-
laam, kag nagbutang sing polong sa iya

b iba, kag nagsiling sa iya :
" Balik-ka,

kay Balak, kag magahambal ka sing

subung sini.

"

17 Kag si Balaam nagkadto sa iya,

kag yari karon, nga nagatindug sia

sa luyo sang iya halad nga sinunog, kag
upud sa iya ang mga dunganon sa

Moab. Kag si Balak nagsiling sa iya

:

"
I Ano bala ang ginsiling ni lehoba ?

"

18 Kag si Balaam nagmitlang sang
iya pololongon nga hinulobaton kag
nagsiling

:

" Tindug-ka, Balak, kag pamati-ka

;

Dunga ako, anak ni Sipor.

19 Ang Dios indi tawo, agud nga
magbutig

;

Bisan anak sang tawo, agud nga
maghin#lsul.

Ang ginsiling niya, l indi bala ni-

ya pagahimoon ?

Ang ginmitlang niya, i indi bala
niya pagabuhaton ?

20 Yari karon, ako nagbaton sing
pagpakamaayo

:

Sia nagpakamaayo kag ako indi

makaliwan sini.

21 V/ala sia magatan-aw sang kalau-
tan sa kay lakob.

Kag wala sia makakita sing kali-

sud sa Israel.

Si lehoba, nga iya Dios, yara upud
sa iya,

Kag ang paghinugyaw nga haria-

non ang sa tunga niya.

22 Ginpagowa sila sang Dios sa E-
gipto

;

May kabakuran sia subung sang
baka nga talonon

;

23 Kay batok kay lakob wala sing
kawilihan

Kag batok kay Israel wala sing
pakot.

Sa sini nga dag-on pagaisiling na-
hanungud kay lakob

Kag nahanungud kay Israel

:

i
Daw ano ang ginbuhat sang Dios !

24 Yari karon, ang banwa nga maga-
tindug subung sang leon nga ba-
bae,

Kag subung sang leon magapaka-
taas sia

:

Indi magaluko sia tubtub nga ma-
kaon niya ang tinukub,

Kag maginum sang dogo sang mga
pinata}^"

25 Kag si Balak nagsiling kay Bala-
am :

" Koti indi ka magpakamalaut gid

sa iya, indi mo gid man sia pagpaka-
maayohon."

26 Kag si Balaam nagsabat kag nag-
siling kay Balak :

"
l Wala ako bala

maghambal sa imo, nga nagasiling

:

Ang tanan nga pagaisiling ni lehoba,
ini pagahimoon ko ?

"

27 Kag nagsiling si Balak kay Bala-
am :

" Busa, kari-ka karon, pagadal-
hon ko ikaw sa iban nga duug ; ayhan
manginkalahamut-an sang Dios, nga
kutub didto imo ako ipakamalaut sa

iya."

28 Kag gindala ni Balak si Balaam sa

putukputokan sang Peor, nga nagaatu-
bang nayon sa kahanayakan.

29 Kag si Balaam nagsiling kay Ba-
lak :

" Patindugi ako diri sing pito ka
halaran, kag amani ako diri sing pito ka
tinday nga baka kag pito ka karnero."

30 Kag ginhimo ni Balak, sono sang
ginsiling sa iya ni Balaam ; kag nagha-
lad sia sing isa ka tinday nga baka kag
isa ka karnero sa tagsa ka halaran.

KAG sang nakita na ni Balaam,
nga kalahamut-an sa mga mata

ni lehoba ang pagpakamaayo sa Israel,

wala sia magkadto subung sang iban
nga oras sa pagsugata sang mga lilihion,

kondi nagbalikid sia nayon sa kahanaya-
kan.

2 Kag sang binayaw ni Balaam ang
mga mata, nakit-an niya ang Israel nga
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nahamtang sa dulugan, sono sa iya mga
kabikahan ; kag ang Espiritu sang Dios
didto sa ibabaw niya.

3 Kag nagmitlang sia sang iya polo-
longon nga hinulobaton, kag nagsiling
sia

:

"Nagasiling si Balaam, anak ni

Beor,
Kag nagasiling ang lalaki nga naga-
muklat ang iya mga mata :

4 Nagasiling ang nagapamati sang
mga polong sang Dios,

Yadtong nagatan-aw sang talan-

awon sang Makagagahum,
Nga kon mapukan, nagamuluklat
ang iya mga mata :

5 jNga pagkamgamatahum sang imo
mga layanglayang, oh lakob,

Ang imo mga puluy-an, oh Israel

!

6 Subung sang mga nalupyakan naga-
hulumlad sila,

Subung sang mga katamnan sa luyo
sang suba,

Subung sang mga linaloes nga gin-

tanum ni lehoba,
Subung sang mga sedro sa luyo
sang mga tubig.

7 Sa iya mga bayong nagailig ang
mga tubig,

Kag ang iya binhi magatiibo sa ma-
damn nga mga tubig.

Kag manginlabing mataas pa kay
Agag* ang iya hari,

Kag ang iya ginharian pagapakata-
ason.

8 Ginpagowa sia sang Dios sa Egipto

;

May kusug sia subung sang isa ka
baka nga talunon.

Pagahalunhonon niya ang mga ka-
tawohan, ang iya mga kaawa3^

Kag pagabukbukon niya ang ila

raga tul-an,

Kag pagalapsan niya sila sang iya

mga pana.

9 Nagduko sia, nagluko subung sang
leon,

Subung sang leon nga babae, i sin-

ong makapukaw sa iya ?

Ang mga nagapakamaayo sa imo,
pagapakamaayohon sila

;

Ang mga nagapakamalaut sa imo,
pagipakamalauton sila."

10 Kag nagsiga ang kaakig ni Balak
batok kay Balaam, kag sang namalak-

* Agag, ngalan sang kabilogan sang
mga liaii nga Amalekinhon,

pak sia, nagsiling si Balak kay Balaam :

" Sa pagpakamalaut sa akon mga kaa-
way gintawag ko ikaw, kag yari karon,
ginpakamaaj'o mo gid sila sa makatio
na.

II Busa ngani, paiag"yo-ka karon sa
imo duug.

^
Kinasiling ko, nga pagapa-

dungan ko ikaw ; apang, yari karon, nga
ginpungan ni lehoba ang pagpadungug
sa imo."

I
12 Kag si Balaam nagsiling kay

j

Balak: "iWala man bala ako
I
maghambal sa imo gid nga mga ma-

;

nugtunda, nga ginpadala mo sa akon,

I

nga nagasiling

:

i

13 Bisan pa ihatag ni Balak sa akon

I

ang iya balay nga puno sing pi'lak kag
I

bulawan, ako indi sarang makaglapas
; sang polong ni lehoba sa paghimo sono
{

sa akon tagiposoon sang butang nga
maa5''o kon malain ; kondi nga ang pa-
gaihambal ni lehoba, ina pagaisiling ko ?

14 Yari karon, ako magakadto sa
akon banwa. A^gani kari-ka, pagaita-
lastas ko sa imo ang pagahimoon sini

nga banwa sa imo banwa sa palaabuton
nga mga adlaw."

15 Kag ginmitlang nij'a ang iya polo-
longon nga hinulobaton kag nagsiling :

" Nagasiling si Balaam, anak ni

Beor,
Kag nagasiling ang lalaki nga na-
muklat ang iya mga mata

;

16 Nagasiling ang nagapamati sang
mga polong sang Dios,

Kag nakakilala sang kinaadman
sang Labing Mataas,

Yadtong nagatan-av/ sang talan-

awon sang Makagagahum,
Nga kon m.apukan, nagam.uluklat
ang iya mga mata,

17 Ginatan-avv ko sia, apang indi sa

karon,
Ginatulok ko sia, apang indi ma-

lapit

;

Nagagowa ang isa ka Bitoon kay
lakob,

Isa ka patok nga harianon naga-
hayaw sa Israel

;

Sia nagabunal sang mga dulunan
sa Moab,

Kag nagalaglag sang tanan nga
mga anak ni Set.

18 Ang Edom manginkaugalingon
niya

;

Seir man manginkaugalingon sang
iya mga kaaway,
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Kag ang Israel magapaagi nga
may kagamhanan.

19 Kag sia magaginoo sang nagagi-
kan kay lakob,

Kag pagalaglagon niya ang nabi-

lin sa banwa."
20 Kag sang tinulok niya si Ama-

lek, nagmitlang sia sang iya pololongon
nga hinulobaton kag nagsiling :

" Si Amalek among panganay sang
mga katawohan,

Apang ang iya kaolehian mawala
sa gihapon."

21 Kag sang nakita niya ang mga
Keneinhon, nagmitlang sia sang iya po-

lolongon nga hinulobaton kag nagsiling :

" Malig-on ang imo puluy-an :

Ipahamtang mo sa bato ang imo
pugad.

22 Walay sapayan, pagapapason ang
Keneinhon,

Tubtub nga pagadalhon ka nga
bihag ni Asur."

23 Kag nagmitlang sia liwan sang iya

pololongon nga hinulobaton kag nagsi-

ling :

i
Kailo ! i Sin-o bala ang sarang
makakabuhi sa tapus na mahimo
sang Dios ini ?

24 Magakalari ang mga sakayan gikan
sa mga baybayon sang Kitim,*

Kag pagapapaubson nila ang A-
sur, pagapapaubson man nila ang
Heber,t

Kag sia mawala man."

25 Kag nagtindug si Balaam, kag nag-
lakat, kag nagpauli sa iya duug ; kag si

Ealak naglakat man sa iya dalanon.

Gindayaan ang Israel tungud sang pagkadiwata

nga Moabinhon.

SET KAG si Israel nagpuyo sa Sitim.,

"^ kag ang banwa nagsugud sa pag-
pakighilawas sa mga anak nga babae ni

Moab.
2 Gin-agda nila ang banwa sa mga

halad sang ila mga dios, kag ang banwa
nagkaon, kag nagyaiib sa atubangan
sang ila mga dios.

3 Kag ang banwa nakigimpon kay

* Kitim, ngalan sang kabilogan sang
mga kadutaan sa Katundan.

t Hcber, mga katawohan^ nga yara sa
tabok sang Euprates.

Baal-Peor,* kag ang kasingkal ni lehoba
nagsiga batok sa Israel.

4 Kag si lehoba nagsiling kay Moises

:

"Kuhaa ang tanan nga mga pangolo
sang banwa, kag pamitaya sila sa atu-
bangan ni lehoba sa adlawon, agud nga
ang kasingkal sang kaakig ni lehoba
magpalayo sa Israel.'*

5 Kag nagsiling si Moises sa mga hu-
kom sa Israel :

" Pamatya-ninyo ang
tagsatagsa sadtong mga tagainyo nga
nagpakigimpon kay Baal-Peor."

6 Kag yari karon, isa ka lalaki sa mga
anak ni Israel nagkari kag nagdala sing
isa ka Madianinhon nga babae sa iya mga
litud sa mga mata ni Moises, kag sa mga
mata sang bug-os nga katilingban sang
mga inanak ni Israel, sang nagahilibi
sila sa salamputan sang Layanglayang
sang pakigkitaan.

7 Kag nakit-an ini ni Pineas, anak ni

Eleaser, anak ni Aaron, nga saserdote

;

kag nagtindug sia gikan sa tunga sang
katipunan, kag naguyat sia sing isa ka
sumbiling

;

8 Kag nagsuliid sia sa olehe sang la-

laki nga Israelinhon sa layanglayang,
kag ginpalapusan niya sila nga duha,
ang lalaki nga Israelinhon kag ang ba-
bae, sa iya tiyan, kag nagtunong ang ka-
matay sa mga inanak ni Israel.

9 Kag nagkalamatay sa sadtong ka-
matay ang duha ka pulo kag apat ka
libo.

10 Kag si leboha naghambal kay Moi-
ses, nga nagasiling

:

11 "Si Pineas, anak ni Eleasar, anak
ni Aaron, nga saserdote, nagpabalik
sang akon kasingkal gikan sa mga anak
ni Israel, tungud kay nagmaimon sia sa

akon kaimon sa tunga nila, sa bagay nga
wala ako pagsiputa sa akon kaimon ang
mga inanak ni Israel.

12 Ngani, isiling sa ila : Yari karon,
ginahatag ko sa iya ang akon katipan
sa pakighidaet.

13 Kag mangin-jaiya, kag sa iya kali-

watan sa olehe niya, ang katipan sang
pagkasaserdote nga dayon, tungad kay
nanginmaimon sia tungud sa iya Dios,

kag nga naghimo sia sing katumbasan
tungud sang mga inanak ni Israel.

14 Kag ang ngaian sang lalaki nga
patay, nga ginpatay upud sa babae nga
Madianinhon, amo si Simri, anak ni Sa-

* Baal-Peor, diosdios nga Moabinhon.
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lu, dunganon sang isa ka panimalay nga
inamay sa tunga sang mga Simeo-

1

ninhon. I

15 Kag ang ngalan sang babae nga
Madianinhon, nga ginpatay, amo si

Kosbi, anak nga babae ni Sur, nga among
pangolo sang banwa sang isa ka pani-

malay nga inamaj'^ sa Madian. '

16 Kag si lehoba naghambalkay Moi-
j

ses, nga nagasiling :

'

17 " Kabiga-ninyo nga mga kaaway
^

ang mga Madianinhon kag pamilasa-
ninyo sila

;

i

18 Tungud kay siia nagkabig sa inyo '

nga mga kaaway sa ila mga pagdaya, nga
tungud sa ila ginliinbongan nila kamo
sa butang sa Peer kag sa butang ni

Kosbi, anak nga babae sang isa ka
dunganon sa Madian, nga litud nila nga
babae, nga ginpatay sang adlaw sang
kamatay sa butang sa Peer.

Bag-ong pagistp sang banwa sa paggowa

sa kahanayakan.

Q^ KAG nahanabu, sa tapus sang ka-^^ matay, nga si lehoba naghambal
kay Moises kag kay Eleasar, anak ni

Aaron nga saserdote, nga nagasiling:

2 " Isipa-ninyo ang bug-os nga kati-

lingban sang mga inanak ni Israel kutub
sa duha ka piilo ka tuig ang edad pa iba-

baw, sono sa ila mga panimalay nga ina-

may, ang tanan nga sarang makagowa
sa pag-awayan sa Israel."

3 Kag si Moises kag si Eleaser nga
saserdote nakighambal sa ila sa mga
kapatagan sa ?Joab, malapit sa lordan
sa leriko, nga nagasililing :

4 "Isipa-ninyo ang banwa kutub sa

duha ka pulo ka tuig ang edad pa ibabaw,
sono sang ginsogo ni lehoba kay Moises,

kag sa mga inanak ni Israel, nga nag-
gulowa gikan sa duta sa Egipto :"

5 Si Ruben, panganay ni Israel : ang
mga anak nga lalaki ni Ruben : si Enok,
nga gikan sa iya, ang panimalay sang
mga Enokinhon : gikan kay Palu, ang
panimalay sang mga Paluninhon :

6 Gikan kay Hesron, ang panimalay
sang mga Hesroninhon : gikan kay
Karmi, ang panimalay sang mga Kar-
minhon.

7 Ini amo ang mga panimalaj'' sang
mga Rubeninhon ; kag ang mga naisipan

sa ila, nanginkap-atan kag tatlo ka libo

pito ka gatus kag katloan.

8 Kag ang mga anak ni Palu: si

Eliab.

9 Kag ang mga anak ni Eliab : si

Nemuel, si Datan kag si Abiram. Ini

nga si Datan kag ini nga si Abiram
among ginpanawag sa katipunan, nga
nakigsuay batok kay Tvloises kag kay
Aaron sa katipunan ni Kore, sang nakig-
suay sila batok kay lehoba.

10 Kag ang duta nagbuka sang iya

baba kag nagtolon sa ila kag kay Kore,
sang napatay yadtong katipunan, sang
ang kalayo naghalunhon sang duha ka-
gaUis kag kalim-an ka mga tawo, nga
nanginkadudlaan nila

;

1

1

Apang ang mga anak ni Kore wala
magkalamatay.

12 Ang mga anak ni Simeon, sono
sang ila mga panimalay : gikan kay Ne-
muel, ang panimalay sang mga Nemu-
elinhon : gikan kay lamin, ang panima-
lay sang mga laminhon : gikan kay
lakin, ang panimalay sang mga lakin-

hon

:

13 Gikan kay Sara, ang panimalay
sang mga Seranhon : gikan kay Saul,

ang panimalay sang mga Saulinhon.

14 Ini amo ang panimalay sang mga
Simeoninhon : duha ka pulo kag duha ka
libo kag duha ka gatus.

15 Ang mga anak ni Gad, sono sang
ila mga panimalay : gikan kay Sepon,
ang panimalay sang mga Seponinhon

:

gikan kay Hagi, ang panimalay sang
m.ga Haginhon : gikan kay Suni, ang
panimalay sang mga Suninhon

:

16 Gikan kay Osni, ang panimalay
sang mga Osninhon : gikan kay Eri, ang
panimalay sang mga Erinhon :

17 Gikan kay Arad, ang panimalay
sang mga Aradinhon : gikan kay Areli,

ang panimalay sang mga Arelinhon.
18 Ini amo ang mga panimalay sang

mga anak ni Gad, sono sang mga naisi-

pan : kapatan ka libo kag lima ka gatus.

19 Ang mga anak ni luda : si Er kag
si Onan ; kag si Er kag si Onan nagka-
lamatay sa duta sang Kanaan.

20 Kag ang mga anak ni luda, sono
sang ila mga panimalay, amo: gikan

kay Sela, ang panimalay sang mga
Selanhon : gikan kay Peres, ang pani-

malay sang mga Peresinhon : gikan kay
Sera, ang panimalay sang mga Seran-

hon.
21 Kag ang mga anak ni Peres amo :

gikan kay Hesron, ang panimalay
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sang mga Hesroninhon : gikan kay
Hainuel, ang panimalay sang mga Ha-
muelinhon.

22 Ini amo ang mga panimalay ni luda,
sono sang mga naisipan sa ila : kapitoan
kag anum ka libo kag lima ka gatus.

23 Ang mga anak ni Isakar, sono
sang ila mga panimalay : gikan kay
Tola, ang panimalay sang mga Tolan-
hon

;
gikan kay Puba, ang panimalay

sang mga Pubanhon :

24 Gikan kay lasiib, ang panimalay
sang m.ga lasubinhon : gikan kay
Simron, ang panimalay sang mga
Simroninhon.

25 Ini amo ang mga panimalay ni

Isakar, sono sang mga naisipan sa ila :

kan-uman kag apat ka libo kag tatlo ka
gatus.

26 Ang mga anak ni Sabulon, sono
sang ila mga panimala}^: gikan kay
Serecl, ang panimalay sang mga Sere-
dinhon : gikan kay Elon, ang panimalay
sang mga Eloninhon : gikan kay lalel,

ang panimalay sang mga lalelinhon.

27 Ini amo ang mga panimalay sang
mga Sabuloninhon, sono sang mga nai-

sipan sa ila : kan-uman ka libo kag lima
ka gatus.

28 Ang mga anak ni lose, sono sang
ila mga panimalay : si Manases kag si

Epraim.
29 Ang mga anak ni Manases : gikan

kay Makir, ang panimalay sang mga
Makirinhon ; kag si makir nanganak
kay Galaad : gikan kay Galaad, ang
panimalay sang mga Galaadinhon.

30 Ini amo ang mga anak ni Galaad :

gikan kay leser, ang panimalay sang
mga leserinhon : gikan kay Helek, ang
panimalay sang mga Helekinhon :

31 Gikan kay Asriel, ang panimalay
sang mga Asrielinhon : gikan kay Se-
kem, ang panimalay sang mga Se-
keminhon

:

32 Gikan kay Semida, ang panima-
lay sang mga Semidanhon : gikan kay
Eper, ang panimalay sang mga Epe-
rinhon.

33 Apang si Salpaad, anak ni Eper,
wala sing mga anak nga lalaki sia

kondi mga babae : kag ang mga ngalan
sang mga anak nga babae ni Salpaad
among si Mala, si Noa, si Hogla, si

Milka kag si Tirsa.

34 Ini amo ang mga panimalay ni
Manases, kag ang mga naisipan sa ila :

kalim-an kag duha ka libo kag pito ka
gatus.

35 Ini amo ang mga anak ni Epraim,
sono sang ila panimalay : gikan kay
Siitela, ang panimalay sang mga Sute-
lanhon : gikan kay Beker, ang pani-
malay sang mga Bekerinhon : gikan
kay Tahan, ang panimalay sang mga
Tahaninhon.

36 Kag ini man among mga anak ni

Sutela : gikan kay Eran, ang panimalay
sang mga Eraninhon.

37 Ini amo ang mga panimalay sang
mga anak ni Epraim, sono sang mga
naisipan sa ila : katloan kag duha ka libo

kag lima ka gatus. Ini amo ang mga a-

nak ni lose sono sang ila mga panimalay,
38 Ang mga anak ni Benyamin, sono

sang ila mga panimalay : gikan kay Bela,

ang panimalay sang mga Belaninhon:
gikan kay Asbel, ang panimalay sang
mga Asbelinhon : gikan kay Ahiram,
ang panimalay sang mga Ahiraminhon :

39 Gikan kay Supham, ang panimalay
sang mga Suphaminhon : gikan kaj^ Hu-
pham, ang panimalay sang mga Hupha-
minhon.
40 Kag ang mga anak ni Bela amo si

Ard kag si Naaman : gikan kay Ard, ang
panimalay sang mga Ardinhon : gikan
kay Naaman, ang panimalay sang mga
Naamaninhon.

41 Ini amo ang mga anak ni Benyamin,
sono sang ila mga panimalay ; kag ang
mga naisipan sa ila : kap-atan kag lima
ka libo kag anum ka gatus.

42 Ini am,o ang mga anak ni Dan, sono
sang ila mga panimalay

;
gikan kay vSu-

ham, ang panimalay sang mga Suha-
minhon. Ini amo ang mga panimalay ni

Dan, sono sang ila mga panimalay.

43 Ang tanan nga mga panimalay
sang mga Suhaminhon, sono sang mga
naisipan sa ila ; kan-uman kag apat ka
libo kag apat ka gatus.

44 Ang mga anak ni Aser, sono sang
ila mga panimalay : gikan kay Imna,
ang panimalaj^ sang mga Imnanhon

:

gikan kay Isbi, ang panimalay sang mga
Isbinhon : gikan kay Beria, ang panima-
lay satig mga Berianhon.

45 Ang mga anak ni Beria : gikan kay
Heber, ang panimalay sang mga He-
berinhon : gikan kay Malkiel, ang pani-

malay sang mga Malkielinhon.

46 Kag ang ngalan sang anak nga
babae ni Aser amo si Sera.
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47 Ini amo ang mga panimalay sang
mga anak ni Aser, sono sang mga naisi-

pan sa ila : kalim-an kag tatlo ka libo

kag apat ka gatiis.

48 Ang mga anak ni Neptali, sono
sang ila mga panimalay : gikan kay
laseel, ang panimalay sang mga laseel-

inhon : gikan kay Guni, ang panimalay
sang mga Guninhon

:

49 Gikan kay leser, ang panimalay
sang mga leserinhon : gikan kay Silem,

ang mga panimalay sang mga Silemin-

hon.

50 Ini amo ang mga panimalay ni

Neptali, sono sang mga naisipan sa ila :

kap-atan kag lima ka libo kag apat ka
gatus.

51 Ini among mga naisipan sang mga
anak ni Israel : anmn ka gatus kag isa

ka libo pito ka gatus kag katloan.

52 Kag naghambal si lehoba kay
Moises, nga nagasiling

:

53 "Saila sini pagaipanagtag ang
duta nga sa panublion, sono sa isip sang
mga ngalan.

54 Sa labing madamu, pagahatagan
mo sang labing daku nga panublion

;

kag sa labing diyotay pagahatagan mo
sang labing diyotay nga panublion : pa-
gahatagan ang tagsatagsa sang iya pa-

nublion sono sang isip niya.

55 Walay sapayan ang duta pagai-
panagtag sa papalad : sono sang mga
ngalan sang mga kabikahan sang ila

mga ginikanan, pagapanublion nila sia.

56 Sono sa papalad pagaipanagtag
ang ila panublion, sono sang iya kadaku
kon kadiyotay.'"'

57 Kag yari karon, ang mga naisipan
sa mga Lebinhon, sono sang ila mga
panimalay : gikan kay Gerson, ang
panimalay sang mga Gersoninhon

:

gikan kay Kohat, ang panimalay sang
mga Kohatinhon : gikan kay T\Ierari,

ang panimalay sang mga Merarinhon.
58 Ini amo ang mga panimalay sang

mga Lebinhon : ang panimalay sang
mga Libninhon, ang panimalay sang
mga Hebroninhon, ang panimalay sang
mga Mahalinhon, ang panimalay sang
mga Musinhon, ang panimalay sang
mga Korinhon. Kag si Kohat nagpanga-
iiak kay Amram.

59 Kag ang ngalan sang asawa ni

Amram amo si lokabed, anak nga ba-
bae ni Lebi, nga natawo kay Lebi sa
Egipto :kag sia nag-anak sa kay Amram

kay Aaron, kay Moises kag kay Miriam
nga ila utud nga babae.
60 Kag kay Aaron nagkalatawo si

Nadab, si Abiu, si Eleasar kag si Itamar.
61 Apang si Nadab kag si Abiu nag-

kalamatay, sang paghalad nila sing ka-
layo nga indi igo sa atubangan ni le-
hoba.
62 Kag ang mga naisipan sa ila : duha

ka piilo kag tatlo ka libo, tanan nga
mga lalaki kutub sa isa ka bulan pa
ibabaw ang edad ; kay wala sila ma-
pangisip sa mga irianak ni Israel, tungud
kay indi mahatag sa ila ang panublion
sa tunga sang mga anak ni Israel.

63 Ini among mga naisipan ni Moises
kag rii Eleasar nga saserdote, sang gini-
sip nila ang mga anak ni Israel sa mga
kapatagan sang Moab, malapit sa lordan
sa leriko.

64 Kag sa tunga nila sini wala sing
bisan isa ka tawo sang mga naisip ni
Moises kag ni Aaron, nga saserdote, sa
mga anak ni Israel sa kahanayakan
sang Sinai

;

65 Kay si lehoba nagsiling sa ila

:

" Sa pagkamatuud, magakalamatay sila

sa kahanayakan kag v;ala sing mabilin
bisan isa sa ila, luwas lamang si Kaleb,
anak nga lalaki ni lepune, kag si losue,
anak ni Nun."

Ang panublion nga gialiioa sa mga anak nga babae,

tungud kay wala sing anak nga lalaki.

KAG nagpalapit ang mga anak
nga babae ni Salpaad, anak nga

lalaki ni Heper, anak nga lalaki ni Gilcad,
anak nga lalaki ni Makir, anak nga lala-

ki ni Manases, sa mga panimalay ni
Manases, anak nga lalaki ni lose (yari
karon ang mga ngalan sang iya mga
anak nga babae : si Maala, si Moa, si

Hogia, si Milka kag si Tirsa),

2 Kag nag-alatubang sila kay Moises,
kag kay Eleasar nga saserdote, kag sa
atubangan sang mga dunganon, kag sang
bug-OS nga katilingban, sa salamputan
sang Layanaglayang sang pakigkitaan,
nga nagasililing :

3 " Ang amon amay napatay sa ka-
hana5^akan, kag sia wala didto sa kati-
punan sang mga nagtilipon batok kay
lehoba, sa katipunan ni Kore, kay
namatay sia sa iya kaugalingon nga
sala, kag wala sia sing mga anak nga
lalaki.
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4 ^Kay ngaa bala pagapanason ang

mga ngalan sang amon ama}^ sa tungu

sang iya panimalay, tungnd kay wala

sia sing anak nga lalaki ? Ihatag sa

amon ang panublion sa tunga sang mga
utud nga lalaki sang amon amay."

5 Kag gindala ni Moises ang ila

pinangayo sa atubangan ni lehoba.

6 Kag si lehoba nagsabat kay Moises,

nga nagasiling

:

7 " Nagasililing sing maayo ang mga
anak nga babae ni Salpaad ; sa pagka-
matuud, pagaipatagiya mo sa ila ang
panublion sa tunga sang mga litud nga
lalaki sang ila amay, kag pagapalitonon
mo sa ila ang panublion sang ila amay.

8 Kag sa mga inanak ni Israel maga-
hambai ka, nga nagasiling : Kon ang
isa ka tawo mapatay nga wala sing anak
nga lalaki, pagaipaiaton ninyo ang iya

panublion sa iya anak nga babae.

9 Kag kon wala sia sing anak nga
babae, pagaihatag ninyo ang iya panub-
lion sa iya mga utud nga lalaki,

10 Kag kon wala sia sing mga litud

nga lalaki, pagaihatag ninyo ang iya

panublion sa mga utud nga lalaki sang
iya amay.

11 Kag kon ang iya amay v;a!a sing

mga utud nga lalaki, pagaihatag ninyo
ang iya panublion sa iya himata nga
labing malapit sa iya kaliwatan, kag ini

magatagiya sa iya. Kag ini manginisa
ka palatukuran sa katadlungan sa mga
inanak ni Israel, sono sang ginsogo ni

lehoba kay Moises."

Si losue tinudio nga saliii ni Mo<!ses.

12 Kag si lehoba nagsiling kay Moi-
ses :

" Tukad-ka sa sining bukid sa

Abarim, kag tuluka ang duta, nga gin-

hatag ko sa mga inanak ni Israel.

13 Kag sang makita mo na sia, ikaw
man pagaisimpon sa imo mga banwa,
snbung nga ginsimpon si Aaron nga imo
utud nga lalaki

;

14 Kay nanginmalalison kamo batok
sa akon sogo sa kahanayakan sang Sin

sa pagsuay sang katipunan, nga wala
ako ninyo pagpakabalaana sa mga mata
nila tungiid sang mga tubig. Ini sila

among mga tubig sang Meriba, sa Kades,
sa kahanayakan sang Sin."

15 Kag si Moises naghambal kay le-

hoba, nga nagasiling

:

16 "Kabay pa nga si lehoba, ang

Dios sang mga espiritu sang tanan nga
unud, magpahamtang sing isa ka lalaki
sa ibabaw sang katilingban,

17 Nga m.aggowa sa una nila kag
magsulud sa una nila, nga magpagowa
kag magpasulud sa ila, agud nga ang
katilingban ni lehoba indi manginsu-
bung sang mga obeha nga walay ma-
nugtatap."

18 Kag si lehoba nagsiling kay Moi-
ses :

" Kuhaa si losue, anak ni Nun,
lalaki nga sa iya may espiritM, kag ibu-
tang ang imo kamut sa ibabaw niya.

19 Kag pagapaatubangon mo sia kay
Eieasar,nga saserdote, kag sa atubangan
sang bug-OS nga katilingban, kag pagai-
hatag mo sa iya av.g imo mga sogo sa
atubangan nila.

20 Kag pagaibiitang mo ang imo pag-
kadunganon sa ibabaw niya, agud nga
ang bug-OS nga katilingban sang mga
inanak ni Israel magtuman sa iya.

21 Kag magaatubang sia kaj'' Eleasar,
nga saserdote, nga magapakiana, tungud
sa \N^. sono sang paghukom sang Urim,
sa atubangan ni lehoba : sa iya sogo
magagulowa sila, kag sa iya sogo maga-
suiiid sila, sia kag ang tanan nga mga
inanak ni Israel kag ang bug-os nga
katilingban."

22 Kag ginhimo ni Moises, sono sang
ginsogo ni lehoba sa iya. Ginkuha
niya si losue, kag ginpaatubang niya sia

kay Eleasar, nga saserdote, kag sa bug-os
nga katilingban

;

23 Kag ginbutang niya ang iya mga
kamut sa ibabaw niya, kag ginhatag ni-

ya sa iya ang mga sogo, sono sang
ginsogo ni lehoba tungud kay Moises.

Ang halad nga sinunog nga dayon.

KAG si lehoba naghambal kay
Moises, nga nagasiling

:

2 " Sogoa ang mga inanak ni Israel

kag isiling sa ila : Mag-alandam-kamo
sa paghalad, sa iya pinat-in nga dag-on,
sang akon halad, sang akon tinapay nga
sa akon mga halad nga pinadabdab, nga
manginbaho sila sa kalahamut-an nakon.

3 Kag pagaisiling mo sa ila : Ini sila

among halad nga pinadabdab, nga
pagaihalad ninyo kay lehoba : sa ad-

lawadlaw duha ka kordeao nga walay
dagta nga isa ka tuig ang edad sa halad
nga siununog nga dayon.

4 Ang isa ka kordero pagaihalad mo
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sa aga, kag ang isa ka kordero pagai-
halad mo sa tunga sang duha ka hapon

;

5 Kag ang ikapiilo sang epa sang
harina nga malum-ok nga linamas sa

ikapat ka bahin sang isa ka hin sa lana
nga bag-o sa halad nga kalanon.

6 Amo ini ang halad nga sinunog
nga dayon, nga ginsogo sa bukid sa Si-

nai sa baho nga kalahamut-an, sa
halad aga pinadabdab ka}^ lehoba.

7 Kag ang iya halad nga ilimnon ma-
nginikap-at ka bahin sang isa ka hin nga
sa tagsa ka kordero. Pagaiula mo ang
halad nga ilimnon nga maisug kay
lehoba sa duug nga balaan.

8 Kag magahalad ka sang ikaduha ka
kordero sa tunga sang duha ka hapon

;

sono sang halad nga kalan-on sa aga
kag sono sa iya halad nga ilimnon,
pagaihalad mo ini, nga halad nga pina-
dabdab, sa baho nga kalahamut-an kay
lehoba.

Alga balad aga siauaog sang sabado kag sang

pamuno sang bulan.

9 Kag sa adlaw nga sabado, duha ka
kordero nga walay dagta nga isa ka
tuig ang edad, kag duha ka ikapulo sang
harina nga malum-ok nga nalamas sa
lana, nga sa halad nga kalan-on, pati

ang iya halad nga ilimnon. >

10 Amo ini ang halad nga sinunog
sang sabado, sang tagsa ka sabado, walay
labut sang halad nga sinunog nga dayon
pati sang iya halad nga ilimnon.

11 Kag sa pamuno sang inyo mga bu-
lan magahalalad kamo sing isa ka halad
nga sinunog kay lehoba : duha ka tinday
nga baka sang kabakahan, isa ka karne-
ro, pito ka kordero nga walay dagta
nga isa ka tuig ang edad

;

12 Kag tatlo ka ikapulo sang harina
nga malum-ok nga nalamas sa lana, sa
halad nga kalan-on nga sa tagsa ka
tinday sang baka ; duha ka ikapulo
sang harina nga malum-ok nga nala-
n^as sa lana, sa halad nga kalan-on nga
sa tagsa ka karnero

;

13 Kag isa ka ikapulo sang harina
nga malum-ok, nga nalamas sa lana, sa
halad nga kalan-on, nga sa tagsa ka
kordero : halad nga sinunog ini sa baho
nga kalahamut-an, nga halad nga pina-
dabdab kay lehoba.

14 Kag ang ila mga halad nga ilimnon
mangiatunga sa hin nga alak sa tagsa ka

tinday nga baka, kag ang ikatlo sang isa

ka hin nga sa tagsa ka karnero, kag ang
ikap-at sang isa ka hin nga sa tagsa ka
kordero. Ini among halad nga sinunog
nga binulan sa tanan nga mga bulan
sang tuig.

15 Kag isa ka lalaki nga kanding nga
sa halad tungud sang sala pagaiha-
lad ninyo kay lehoba, walay labut sang
halad nga sinunog nga dayon pati
sang iya halad nga ilimnon.

Mga halad nga sinunog sang mga dalagku

nga piesta.

16 Kag sa buian nga nahauna, sa
ikapiilo kag apat sang bulan, among
paskua kay lehoba.

17 Kag sa ikapulo kag lima ka adlaw
sini nga bulan may piesta. Sa pito ka
adlaw magakalaon kamo sang mga
tinapay nga walay tapay.

18 Sa nahauna nga adlaw may isa

kamo ka balaan nga pagtilipon : indi

k^mo magahilimo sing bisan ano nga
pagpangabudlay nga inalagad.

19 Kag magahalalad kamo sa halad
nga pinadabdab, sa halad nga sinunog
kay lehoba, sing duha ka tinday nga
baka, kag sing isa ka karnero kag sing
pito ka karnero nga isa ka tuig ang
edad : manginwalaj'^ dagta si'a.

20 Kag ang ila mga halad nga kalan-
on, manginharina nga malum-ok sila

nga nalamas sa lana : ang pagaihalad
ninyo tatlo ka ikapulo sa tagsa ka tinday
nga baka, kag duha ka ikapulo sa tagsa
ka karnero.

21 Magahalad ka sing isa ka ikapulo
sa tagsa ka kordero nga sa pito ka
kordero

;

22 Kag sing isa ka lalaki nga kanding
sa halad tungud sang sala sa paghimo
sang katumbasan tungud sa inyo.

23 Ini sila pagaihalad ninyo, walay
labut sang halad nga sinunog sa aga,
nga among halad nga sinunog nga
dayon.

24 Magahalalad kamo sang amo man
nga mga butang sa adlawadlaw gid sa
suliid sang pito ka adlaw, sang kalanon
sang halad nga pinadabdab sa baho nga
kalahamut-an kay lehoba : pagaihalad ini,

walay labut sang halad nga sinunog nga
dayon pati ang iya halad nga ilimnon.

25 Kag sa ikapito ka adlaw may
baiaan kamo nga pagtilipon : indi
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kamo maghilimo sang bisan ano nga
pagpngabiidlay nga inalagad.

26 Sa adlaw man sa mga nahauna
nga bunga, kon maghalalad kamo sang
bag-o nga halad nga kalan-on kay
lehoba sa inyo picsta sang mga semana,
may isa kamo ka balaan nga pagtili-

pon : indi kamo maghilimo sang bisan
ano nga pagpangabudla}^ nga inalagad

2/ Kag magahalalad kamo sa halad
nga sinunog sa baho nga kalahamut-an
kay lehoba sing duha ka tinday nga baka,
isa ka karnero kag pito ka kordero nga
isa ka tuig ang edad.

28 Kag ang ila mga halad nga kalan-
on manginharina nga malum-ok nga
nalamas sa lana : tatlo ka ikapulo sa

tagsa ka tinday nga baka, duha ka
ikapulo sa tagsa ka karnero

;

29 Kag isa ka ikapulo sa tagsa ka
kordero, nga sa pito ka kordero.

30 Magahalalad kamo sing isa ka la-

laki nga kanding sa paghimo sang ka-
tumbasan tungud sa inyo.

31 Pagaihalad ninyo sila, wala}'^ labut

sang halad nga sinunog nga dayon pati

sang iya halad nga kalan-on, upud sang
ila mga ilimnon : manginwalay dagta
sila.

2Q KAG sa ikapito ka bulan, sa na-^ hauna sang bulan, may isa kamo
ka balaan nga pagtilipon: indi kamo
magahilimo sang bisan ano nga pagpa-
ngabudlay nga inalagad : manginadlaw sa

inyo sa pagpatunog sang mga budyong.
2 Kag magahalalad kamo sa halad

nga sinunog, sa baho nga kalahamut-an
ni lehoba, sing isa ka tinday nga baka,

isa ka karnero, pito ka kordero nga
walay dagta nga isa ka tuig ang edad

;

3 Kag ang ila mga halad nga kalan-on
manginharina nga malum-ok nga na-
lamas sa lana, tatlo ka ikapulo nga sa

tinday nga baka, duha ka ikapulo nga
sa karnero

;

4 Kag isa ka ikapulo sa tagsa ka
kordero, nga sa pito ka kordero

;

5 Kag Jtiagahalalad kamo sing isa ka
lalaki nga kanding sa halad tungud sang
sala sa paghimo sang katumbasan
tungud sa inyo.

6 Magahalalad kamo sini, walay labut

sang halad nga sinunog nga binulan pati

ang iya halad nga sinunog nga dayon
kag ang iya halad nga kalan-on, kag
ang ila mga halad nga ilimnon, sono sa

ila tulumanon, sa baho nga kalahamut-
an, nga halad nga pinadabdab kay
lehoba.

7 Kag sa ikapulo sining ikapito nga
bulan msLy isa kamo ka balaan nga pag-
tilipon, kag pagapapaubson ninyo ang
inyo mga kalag : indi kamo maghilimo
sang bisan ano nga buluhaton.

8 Kag magahalalad kamo sa halad
nga sinunog kay lehoba sa baho nga
kalahamut-an, sing isa ka tinday nga
baka, isa ka karnero, pito ka kordero
nga isa ka tuig ang edad : manginwalay
dagta sila

;

9 Kag ang ila mga halad nga kalan-on
manginharina nga malum-ok nga nala-

mas sa lana: tatlo ka ikapulo nga sa

tinday nga baka, duha ka ikapulo nga
sa karnero

;

10 Kag isa ka ikapulo nga sa tagsa ka
kordero, nga sa pito ka kordero.

1

1

Magahalalad kamo sing isa ka lalaki

nga kanding nga halad tungud sang sala,

walay labut sang halad tungud sang sala

sa adlaiv sang katumbasan, kag sang
halad nga sinunog nga dayon pati ang
iya halad nga kalan-on kag ang ila mga
halad nga ilimnon.

12 Kag sa ikapulo kag lima ka adlaw
sang ikapito nga bulan may isa kamo
ka balaan nga pagtilipon: indi kamo
magliilimo sing bisan ano nga pagpanga-
budlay nga inalagad ; kag magahiliwat
kamo sing isa ka piesta kay lehoba, sa

pito ka adlaw.

13 Kag magahalalad kamo sa halad

nga sinunog, sa halad nga pinadabdab,
sa baho nga kalahamut-an kay lehoba,

sing napulo kag tatlo ka tinday nga
baka, duha ka karnero, kag napulo kag
apat ka kordero nga isa ka tuig ang
edad : manginwalay dagta sila

;

14 Kag ang ila mga halad nga kalan-

on manginharina nga malum-ok nga
nalamas sa lana : tatlo ka ikapulo nga
sa tagsa ka tinday nga baka, nga sa

napulo kag tatlo ka tinday nga baka,

duha ka ikapulo nga sa tagsa ka karnero,

nga sa duha ka karnero,

15 Kag isa ka ikapulo nga sa tagsa ka
kordero, nga sa napulo kag apat ka
kordero.

16 Kag magahalalad A'^wo sing isa ka
lalaki nga kanding sa halad tungud sang
sala, walay labut sang halad nga sinunog
nga dayon, pati ang iya halad nga kalan-

on kag ang iya halad nga ilimnon.
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17 Kag sa ikaduha ka adlaw magaha-
laladkamo sing napulo kag duha ka tin-

day sang baka, duha ka karnero, napulo
kag apat ka kordero nga walay dagta,

nga isaka tuig ang edad
;

18 Kag ang ila mga halad nga kalan-
on kag ang ila mga halad nga ilimnon
nga sa mga tinday nga baka, nga sa mga
karnero, kag nga sa mga kordero, siling

sang kadamuon nila, sono sa tulu-

manon

;

19 Kag isa ka lalaki nga kanding sa

halad tungud sang sala, walay labut

sang halad nga sinunog nga dayon, pati

ang iya halad nga kalan-on kag ang
iya halad nga ilimnon.

20 Kag sa adlaw nga ikatlo maghala
lad kamo sing napulo kag isa ka tinday
nga baka, duha ka karnero, napulo kag
apat ka kordero nga walay dagta nga
isa ka tuig ang edad

;

21 Kag ang ila mga halad nga kalan-
on kag ang ila mga halad nga ilimnon,

nga sa mga tinday sang baka, nga sa mga
karnero, kag nga sa mga kordero, siling

sang kadamuon nila, sono sa tulumanon
;

22 Kag isa ka lalaki nga kanding
sa halad tungud sang sala, walay labut

sang halad nga sinunog nga da3^on, pati

ang iya halad nga kalan-on kag ang
iya halad nga ilimnon.

23 Kag sa ikap-at ka adlaw magaha-
laJad kaiuo sing napulo ka tinday nga
baka, duha ka karnero, napulo kag apat
ka kordero nga walay dagta, nga isa ka
tuig ang edad

;

24 Ang ila mga halad nga kalan-on
kag ang ila mga halad nga ilimnon
nga sa mga tinday sang baka, nga sa

mga karnero kag nga sa m.ga kordero,
siling sang kadamuon nila, sono sa

tulumanon

;

25 Kag isa ka lalaki nga kanding sa

halad tungud sang sala, walay la-

but sang halad nga sinunog nga dayon.
pati ang iya halad nga kalan-on kag
ang iya halad nga ilimnon.

26 Kag sa ikalima ka adlaw, magaha-
lalad kamo sing siam ka tinday nga ba-
ka, duha ka karnero kag napulo kag
apat ka kordero nga walay dagta, nga
isa ka tuig ang edad

;

27 Kag ang ila rnga halad nga kalan-
on kag ang ila mga halad nga ilimnon,

nga sa mga tinday nga baka, nga sa

mga karnero kag nga sa mga kordero,

siling sang kadamuon nila, sono sa tulu-

manon
;

28 Kag isa ka lalaki nga kanding sa
halad tungud sang sala, walay labut
sang halad nga sinunog nga dayon, pati
ang iya halad nga kalan-on kag ang iya
halad nga ilimnon.

29 Kag sa ikan-um ka adlaw, magaha-
lalad kamo sing walo ka tinday nga
baka, duha ka karnero kag napulo
kag apat ka kordero nga walay dagta,
nga isa ka tuig ang edad

;

30 Kag ang ila mga halad nga kalan-
on kag ang ila mga halad nga ilimnon,
nga sa mga tinday sang baka, nga sa
mga karnero kag nga sa mga kordero,
siling sang kadamuon nila, sono sang
tulumanon

:

31 Kag isa ka lalaki nga kanding sa
halad tungud sang sala, walay labut
sang halad nga sinunog nga dayon, pati

ang iya halad nga kalan-on kag ang iya
halad nga ilimnon.

32 Kag sa ikapito ka adlaw magahala-
lad kamo sing pito ka tinday nga baka,
duha ka karnero kag napulo kag apat ka
kordero nga walay dagta, nga isa ka
tuig ang edad

;

33 Kag ang ila mga halad nga kalan-
on kag ang ila mga halad nga ilimnon,
nga sa mga tinday nga baka, nga sa mga
karnero kag nga sa mga kordero, siling

sang kadamuon nila, sono sa tulumanon
;

34 Kag isa ka lalaki nga kanding sa
halad tungud sang sala, walay labut sang
halad nga sinunog nga dayon, pati ang
iya halad nga kalan-on kag ang iya halad
nga ilimnon.

35 Kag sa ikawalo ka adlaw may isa

kamo ka pagtiiipon nga maligdong:
indi kamo maghilimo sang bisan ano
nga pagpangabudlay nga inalagad.

36 Kag magahalalad kamo sa halad
nga sinunog, sa halad nga pinadabdab,
sa baho nga kalahamut-an kay lehoba,
sing isa ka tinday nga baka, isa ka kar-
nero kag pito ka kordero nga walay
dagta, nga isa ka tuig ang edad

;

37 Ang ila halad nga kalan-on kag
ang ila mga halad nga ilimnon, nga sa

tinday nga baka, nga sa karnero kag
nga sa mga kordero, siling sang kada-
muon nila, sono sa tulumanon

;

38 Kag isa ka lalaki nga kanding sa
halad tungud sang sala, walay labut
sang halad nga sinunog nga dayon, pati
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ang iya halad nga kalan-on kag ang iya

halad nga ilimnon.

39 Ini nga mga butang pagaihalad
ninyo kay lehoba sa inyo mga pinat-in

nga dag-on, walay labut sang inyo mga
halad nga sinaad, kag sang inyo mga
halad nga kinabubut-on, sang inyo mga
halad nga sinunog, sang inyo mga halad
nga kalan-on, sang inyo mga halad nga
ilimnon kag sang inyo mga halad sa

paghidaet."

! Kasogoan nahanungud sang ni|a pauaad nga

ginhimo sang mga babae.

O/^ KAG si Moises naghambal sa
A^vy mga inanak ni Israel, sono sa

tanan nga ginsogo ni lehoba sa iya.

2 Kag naghambal si Moises sa mga
pangolo sang mga kabikahan sang mga
inanak ni Israel, nga nagasiling :

" Ini

amo ang ginsogo ni lehoba.

3 Bisan sin-o nga raaghimo sing

panaad kay lehoba, kon maghimo sia sing

panumpa nga magpahigot sing katung-
danan nahanungud sa iya kalag, indi

niya paglalison ang iya polong : paga-
himoon niya sono sa tanan nga nag-

gowa sa iya baba.

4 Kon ang isa ka babae maghimo sing

panaad kay lehoba kSg magpahigot
sing katungdanan sa iya pagkapamatan-
on sa balay sang iya amay,

5 Kag kon ang iya amay nakabati

sang iya panaad kag sang katungdanan
nga ginhigot niya sa iya kalag, kag kon
ang iya amay maghipus nahanungud sa

iya, ang tanan nga iya mga panaad
manginmalig-on, kag ang tanan nga
katungdanan nga ginhigot niya sa iya

kalag, magamalig-on. _

6 Apang kon pagdili-an ini sang iya

amay, sa adlaw nga mabati-an niya sia,

manginwalaypulus ang bisan ano sang
iya mga panaad kag mga katungdanan,
nga ginhigot niya sa iya kalag, kag
pagapatawaron sia ni lehoba, tungud
kay gindumili ini sang iya a.'aia.y.

7 Apang kon sia minj^o na, kag mag-
him.o sia sing mga panaad, kag kon
magmitlang ang iya mga bibig sing

polong nga hinali nga naghigot sang
iya kalag,

8 Kag kon ang iya bana makabati
sini, kag kon sia maghipus sa iya sa

adlaw nga sia makabati sini, ang mga
panaad niya manginmalig-on kag ang

mga katungdanan nga ginhigot niya sa
iya kalag, manginmalig-on.

9 Apang kon magdumili sini ang iya
bana, sa adlaw nga mabatian niya ini,

niyan manginwalaypulus ang panaad
nga ginhimo niya kag ang polong nga
hinali, nga ginmitlang sang iya mga
bibig, nga tungud sa iya ginhigot niya
sa iya kalag ; kag pagapatawaron sia ni

lehoba.
TO Apang ang panaad sang balo kon

sang binulagan, ang tanan nga ginhigot
niya sa iya kalag, manginmalig-on ba-
tok sa iya.

11 Kag kon m.ahimo niya ang panaad
sa balay sang iya bana, kag kon ginhig-

tan niya ang iya kalag sang katungdanan
sa panumpa,

12 Kag kon ang iya bana nakabati
sini, kag naghipus sa iya kag wala niya
pagdumilii ini, niyan ang tanan niya nga
mga saad manginmalig-on, kag ang ta-

nan nga katungdanan nga ginhigot niya
sa iya kalag, manginmalig-on

;

13 Apang kon ginpakawalai^'pulus ini

sang iya bana sa adlaw nga nabati-an
niya ini, manginwalaypulus ang bisan ano
nga naggowa sa iya mga bibig naha-
nungud sa iya mga panaad kag naha-
nungud sa katungdanan sang iya kalag

;

ginpakawalaypulus sila sang iya bana,

kag pagapatawaron ini ni lehoba.

14 Ang tanan nga panaad kag ang
tanan nga panumpa, nga tungud sa iya

ginpilit sa pagpasubu sang iya kalag,

mapamatud-an ini sang iya bana, kon
mapawala3'^pulus ini sang iya bana.

15 Apang kon ang iya bana maghipus
sing bug-OS sa iya sa adlawadlaw, niyan
ginapamatud-an niya ang tanan niya nga
mga panaad kag ang tanan niya nga
mga katungdanan nga yara sa ibabaw
niya : ginapamatud-an niya sila tungud
kay naghipus sia sa adlaw nga nabati-an

niya sila.

16 Apang kon ginpakavvalaypulus ni-

ya sila, sa tapus nga mabatian niya sila,

niyan sia magadala sang sala sang
asawa."

17 Ini among mga palatukuran nga
ginsogo ni lehoba kay Moises, sa tunga
sang lalaki kag sang iya asaw, sa tunga
sang amay kag sang iya anak nga babae
sa iya pagkapamatan-on sa balay sang
iya ama}"".
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Aflg pagdaug sang Israel sa mfa Madianinhon.

0"1 KAG naghambal si lehoba kay^ 3 Moises, nga nagasiling :

2 " Ibutang sa buhat ang pagpapa-
i

nimalus sang mga inanak ni Israel sa '

ibabavv sang mga Madianinhon, kag
sa tapus sini, pagaisimpon ka sa imo mga

|

banwa." '

3 Kag si Moises naghambal sa banwa, '

nga nagasiling: " Magsalangkap-kamo
sa tunga ninyo sang mga tawo nga sa (

pag-awaj'^an, kag magkaladto sila batok sa
Madian sa pagbutang sa buhat sang pag-
panimalus ni lehoba batok sa Madian.

4 Magapadala kamo sa pag-awayan
sing isa ka libo ka tawo sa tagsa ka ka-

|

bikahan, sa tanan nga mga kabikahan '

sa Israel.

5 Busa, ginpinig sa tunga sang mga
linibo ni Israel ang isa ka libo sa tagsa

j

ka kabikahan, napulo kag duha ka libo
|

nga nasangkap sing hinganiban nga sa

pag-awayan.
6 Kag ginpadala sila ni Moises, ang

isa ka libo sa tagsa ka kabikahan, sa

pag-awayan upud si Pineas, anak ni

Eleasar nga saserdote, pati ang mga
balaan nga suludlan kag ang mga bud-
yong sa iya kamut nga sa pagpatunog."

7 Kag nag-alaway sila batok sa Madi-
an, sono sang ginsogo ni lehoba kay
Moises ; kag ginpatay nila ang tanan
nga mga laiaki.

8 Kag ginpatay man nila ang mga
hari sa Madian, labut pa sang ila mga
ginpamatay : si Ebi, si Rekem, si Sur,

si Hur kag si Reba, lima ka hari sa
Madian ;

ginpatay man nila sa hingani-

ban si Balaam, anak ni Beor.

9 Kag gindala nga mga bihag sang
mga inanak ni Israel ang mga babae
sang mga Madianinhon kag ang ila mga
kabataan nga magamay, kag gin-ati man
nila ang tanan nila nga mga sapat, ang
tanan nila nga mga kahayupan kag ang
tanan nila nga mga pagkabutang.

10 Kag tinutdan nila ang tanan nga
mga banwa, nga ila ginapuy-an kag ang
tanan nila nga mga minoro.

11 Kag kinuha nila ang tanan nga
inagaw kag ang tanan nga nadakpan sa

mga tawo kag sa mga sapat.

12 Kag gindala niia kay Moises kag
kay Eleasar nga saserdote kag sa, kati-

lingban sang mga inanak ni Israel, ang
mga bihag, ang nadakpan kag ang

inagaw, sa dulugan sa mga kapatagan
sa Moab, nga yara malapit sa lordan sa

leriko.

13 Kag naggolowa si Moises kag si

Eleasar nga saserdote, kag ang tanan
nga mga dunganon sang katilingban sa

pagbaton sa ila sa gowa sang dulugan.

14 Kag naakig si Moises batok sa

mga pangolo sang kasoldadosan, nga
mga pangolo sang mga linibo kag mga
pangolo sang mga ginatus, nga nagpa-
lauli gikan sa ginkadtoan nga pag-
awayan.

15 Kag nagsiling sa ila si Moises

:

"
i Ginbuhi ninyo bala ang tanan nga

mga babae ?

16 Yari karon, ini sila, sa laygay
ni Balaan, nanginkabangdanan sang
paglalis sang mga inanak ni Israel

batok kay lehoba sa butang sa Peor,

kag sa sini nag-abut ang kamatay sa

tunga sang katilingban ni lehoba.

17 Busa karon, pamatya-ninyo ang
tanan nga mga laiaki sa tunga sang mga
kabataan ; kag pamatya ?nan ninyo ang
tanan nga mga babae, nga nakakilala

sing laiaki.

18 Apang buhia-ninyo nga sa inyo

ang tanan nga mga bata nga babae, nga
waia makakiiala sing laiaki.

19 Kag kam.o, magpalabilin-kamo sa

gowa sang dulugan sa pito ka adla'.v

:

tanan kamo nga nakapatay sing tawo kag
tanan kamo nga nakakarnlut sing mina-
tay, magapalaninlo kamo sang sala sa

ikatlo kag sa ikapito ka adla\v, kamo
kag ang inyo mga bihag.

20 Kag pagatinloan man ninyo sang
sala ang tanan nga mga panapton, ang
tanan nga butang nga panit, ang tanan

nga nahimo sa bulbul sang kanding kag
ang tanan nga gamit nga kahoy."

21 Kag si Eleasar nga saserdote nag-

siling sa mga tawo sang kasoldadosan,

nga nagkaladto sa pag-awayan :
" Ini

among palatukuran sang kasogoan, nga
ginsogo ni lehoba kay Moises :

22 Ang tanan nga bulawan, ang pilak,

ang saway, ang salsalon, ang estanyo

kag ang tinga

;

23 A^ng tanan nga butang nga naga-
bato sa kalayo, pagapaagihon ninyo si a

sa kalayo, kag manginmatinlo sia ; walay
sapayan, pagaulayon man sia sa mga
tubig sa kahigkoan kag ang tanan nga
mga indi nagabato sa kalayo, pagapa-
agihon ninyo ini sa tubig,
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24 Kag pagabiinakan ninyo ang inyo
mga panapton sa ikapito ka adlaw, kag
sa sini manginmatinlo kamo ; kag sa

tapus sini magasululud kamo sa diilu-

gan."

25 Kag si lehoba naghambal kay
Moises nga nagsiling

:

26 " Isipa ang mga nadakpan nga bihag
sa mga tawo kag sa mga sapat, ikaw
kag ang saserdote nga si Eleasar, kag
ang mga pangolo sang mga ginikanan
sang katilingban

;

27 Kag pagatungon mo ang nadakpan
sa mga nagpakigawaj'', nga naghalalin
sa pag-awayan, kag sa bug-os nga kati-

lingban.

28 Kag pagapainon mo nga kay
lehoba ang buhis sang mga tawo sa

pag-awayan, nga naghalalin sa pag-
awayan, sa tagsa ka lima ka gatus, isa,

sang mga tawo kag sang mga baka, sang
mga asno kag sang mga obeha.

29 Sa katunga nila pagakuhaon ninyo
ini, kag pagaihatag mo ini kay Eleasar
nga saserdote subung nga halad nga
binayaw kay lehoba.

30 Kag sa katunga, nga nahanungud sa
mga inanak ni Israel, magakiiha ka sang
buhis, isa sa tagsa ka ikalim-an, sang mga
tawo, sang mga baka, sang mga asno kag
sang mga obeha, sa tanan nga kahayupan

;

kag pagaihatag mo sila sa mga Lebin-
hon nga mga manugbantay sang tinulin

sa Puluy-an ni lehoha."

31 Kag ginhimo ni Moises kag ni

Elesar nga saserdote, sono sang ginsogo
ni lehoba kay Moises.

32 Kag ang nadakpan, ang nabilin

sang hinublas, nga ginkuha sang mga
tawo sang kasoldadosan, anum ka gatus
kag kapitoan kag lima ka libo ka
obeha,

33 Kag kapitoan kag duha ka libo ka
baka,

34 Kag kapitoan kag isa ka libo ka
asno

;

35 Kag ang kabilogan: katloan kag
duha ka libo ka kalag nga tawohanon,
sa mga babae nga wala makakila sing

lalaki.

36 Kag ang katunga sang bahin sang
mga naghalalin sa pag-awayan, ang
kadamuon nila nangintatlo ka gatus
katloan kag pito ka libo kag lima ka
gatus ka mga obeha.

37 Kag ang buhis nga sa kay lehoba

sa mga obeha, nanginanum ka gatus
kapitoan kag lima

;

38 Kag sa mga baka, katloan kag
anum ka libo : kag sa ila, ang buhis nga
sa kay lehoba, nanginkapitoan kag duha.

39 Kag sa mga asno, katloan ka libo

kag lima ka gatus : kag sa ila ang buhis
nga kay lehoba, nanginkan-uman kag
isa.

40 Kag sa mga kalag nga tawohanon,
napulo kag anum ka libo : kag sa ila

ang buhis nga kay lehoba, nangin-
katloan kag duha ka kalag.

41 Kag ginhatag ni Moises ang buhis
kay Eleasar nga saserdote sa halad nga
binayaw kay lehoba, sono sang ginsogo
ni lehoba kay Moises.

42 Kag sa katunga sang mga inanak ni

Israel, nga ginpain ni Moises sa mga
tawo sang kasoldadosan,

43 Kon sayoron ang katunga sang
katilingban, nangintatlo ka gatus katlo-

an kag pito ka libo kag lima ka gatus
ka obeha,

44 Katloan kag anum ka libo ka
baka,

45 Katloan kag libo kag lima ka
gatus ka asno,

46 Napulo kag anum ka libo ka kalag
nga tawohanon.

47 Sa sining katunga sang mga inanak
ni Israel, nagkuha si Moises sing buhis,

isa sa tagsa ka kalim-an sang mga tawo
kag sang mga sapat ; kag ginpanghatag
niya sila sa mga Lebinhon, nga mga
manugbantay sang tinulin sang Puluy-
an ni lehoba, sono sang ginsogo ni

lehoba kay Moises.

48 Kag ang mga pangolo sang mga lini-

bo sang kasoldadosan, nga mga pangolo
sang linibo, kag ang mga pangolo sang
ginatus, nagpalalapit kay Moises.

49 Kag nagsililing sila kay Moises

:

"Ang imo mga ulipon nagisip sang
mga tawo sa pag-awayan, nga yari sa

amon kagamhanan, kag wala sing naku-
lang bisan isa sa amon.

50 Kag nagadala kami, subung nga
halad kay lehoha, ang tagsatagsa sang
iya nakuha, sa mga huyas nga bulawan,
mga magamay nga talikala, mga pulsera,

mga singsing, mga aritos kag mga ku-

lintas, sa paghimo sing katumbasan
tungud sang amon mga kalag sa atu-

bangan ni lehoba."

51 Kag si Moises kag si Eleasar nga
saserdote nagbalaton sa ila sang bula-
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wan, sang tanan nga mga huyas nga
nahuman.

52 Kag ang tanan nga bulawan sang
halad nga binayaw, nga ginhalad nila

kay lehoba, nanginnapulo kag anum ka
libo pito ka gatus kag kalim-an ka siklo

gikan sa mga pangolo sang linibo kag
gikan sang mga pangolo sang ginatus.

53 Ang mga tawo sang kasoldadosan
nag-ati ang tagsatagsa nga sa iya.

54 Kag ginbaton ni Moises kag ni

Eleasar nga saserdote ang bulawan sang
mga pangolo sang linibo kag sang gina-
tus, kag ginsulud nila ini sa Layangla-
5'^ang sang pakigkitaan, nga sa halandu-
manan sang mga inanak ni Israel sa atu-

bangan ni lehoba.

Ang kaduiaan sa Galaad nga ginhatag sa mga
kabikaiian ni Cad kag ni Riiueu.

OQ KAG ang mga anak ni Ruben kagO^ ang mga anak ni Gad may isa ka
daku gid nga kaciam-an sang kahayu-
pan ; kag nakita nila ang duta ni laser

kag ni Galaad, kag j^ari karon, nga ang
amo nga duta angay nga sa kahayupan.

2 Kag nag-alabut ang mga anak ni

Gad kag ang mga anak ni Ruben, kag
naghalambal sila kay Moises kag kay
Eleasar, nga saserdote, kag sa mga
dunganon sang katilingban, nga nagasi-
liling

:

3 " Ang Atarot, Dibon^ laser, Nimra,
Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo kag ang
Beon,

4 Ang duta nga ginpilas ni lehoba sa
atubangan sang katilingban ni Israel,

among angay nga duta nga sa kahayu-
pan, kag ang imo rnga ulipon may
kahayupan."

5 Kag nagsiiiling sila :
" Kon naka-

kita knmi sing bugay sa imo mga mata,
ihatag ini nga duta sa imo mga ulipon
nga kaugalingon nila; indi kami pagpa-
tabuka sang lordan."

6 Kag nagsiling si Moises sa mga
anak ni Gad kag sa mga anak ni Ru-
ben :

"
I Magakaladto bala ang inyo

mga utud sa pag-awayan kag kamo ma-
gapalabiliii diri ?

7 Kag I kay ngaa bala ginpalas-ay nin-

yo ang tagiposoon sang mga inar.ak

ni Israel, agud nga indi sila mag-agi sa
duta, nga ginhatag ni lehoba sa ila ?

8 Amo ini ang ginhimo sang inyo
mga ginikanan, sang pagpadala kosa ila

kutub sa Kades-Barnea, sa pagtan-aw
sang duta.

9 Nagtalaklad sila tubtub sa nalupya-
kan sa Eskol, kag gintan-aw nila ang
duta, kag ginpalas-ay nila ang tagiposoon
sang mga inanak ni Israel, agud nga indi

magkaladto sila sa duta, nga ginhatag sa
ila ni lehoba.

10 Kag ang kaakig ni lehoba nagsiga
sadtong adlaw, kag nagsumpa sia, nga
nagasiling

:

11 Wala sing bisan sin-o sang mga
tawo, nga nagtalaklad gikan sa Egip-
to, sa duha ka piilo ka tuig ang edad pa
ibabaw, nga makakita sang duta nga
ginsumpa ko kay Abraham, kay Isaak
kag kay lakob ; tungud kay wala sila

magsunud sa akon sing himpit gid,

12 Luwas si Kaleb, anak ni lepune
nga Kenisinhon, kag si losue, anak ni

Nun, kay nagsulunud sila sing himpit gid
kay lehoba.

13 Kag ang kaakig ni lehoba nagsiga
batok sa Israel, kag pinalakat niya sila

nga mga talangtalang sa kap-atan ka
tuig sa kahanayakan, tubtub nga napa-
pas yadtong bug-os nga kalivvatan, nga
naghimo sing kalainan sa mga mata ni

lehoba.

14 Kag yari karon, kamo nagailis sa
inyo mga ginikanan, nga isa ka kaliwat
sang mga makasasala, sa pagdugang pa
gid sang kaakig ni lehoba batok sa

Israel.

15 Kay kon kamo magtalalikod sa
olehe ni lehoba, sia magabiya liwan sa

ila sa kahanayakan, kag sa suii kamo
magalaglag sining bug-os nga banwa."

16 Kag sila nagpalalapit sa iya kag
nagsiiiling :

" Magapalatindug kami diri

sing mga palasudlan nga sa amon mga
kahayupan kag mga kabanwaanan nga
sa amon mga kabataan.

17 Apang kami magasangkap sing
hinganiban sa madali, sa paglakat sa una
sang mga inanak ni Israel, tubtub nga
mapasulud namon sila sa ila duug ; kag
ang amon mga kabataan magapuluyo
sa mga kabanwaanan nga pinabakud,
bangud sang mga pumuiuyo sining ka-
dutaan.

18 Indi kami magpalaiili sa amon mga
balay, tubtub nga ang tagsatagsa sang
mga inanak ni Israel magiagiya sang
iya panublion,

19 YL3.Y kami wala sing panublion
upud sa ila sa tabok sang lordan, bisan
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sa unhan pa ; tungud kay ang amon
panublion naigo na sa sini nga bahin
sang lordan, nayon sa Sidlangan."

20 Kag si Moises nagsiling sa ila

:

" Kon himoon ninyo ini, kon magsang-
kap kamo sing hinangiban sa paglakat

sa atiibangan ni lehoba sa pag-awayan,
21 Kag kon ang tanan sa inyo nga

mga nasangkap sing hinangiban mag-
tabok sa lordan sa atubangan ni leiioba,

tubtub nga masobol niya ang iya mga
kaaway sa atubangan ni3'^a,

22 Kag manginsakup ang kadutaan
sa atubangan ni lehoba, kag sa gilayon

magpalauli kamo, manginluwas kamo
sa kasal-anan nga kay lehoba kag nga
kay Israel kag mangintagiya kamo
sini nga data sa atubangan ni lehoba.

23 Apang kon indi ninyo paghimoon
ang subung sini, yari karon, nga naka-

sala kamo batok kay lehoba ; kag masa-
yoran-ninyo nga pagalambuton kamo
sang inyo sala.

24 Palatindug-kamo sing mga kaban-
waanan sa inyo mga kabataan, kag mga
palasudlan nga sa inyo mga obeha ; kag
himoa-ninyo ang ginmitlang sang invo
baba."

25 Kag naghambal ang mga anak ni

Gad kag ang mga anak ni Ruben kay
Moises, nga nagasililing- "Ang inyo mga
ulipon magahi'iimo, sono sang ginsogo sa

amon sang akon ginoo.

26 Ang amon mga kabataan, ang
amon mga kababaynan, ang amon mga
kahayupan kag ang tanan namon nga
mga sapat rnagapuluyo didto sa mga
kabanwaanan sa Galaad.

27 Kag ang imo mga ulipon, ang ta-

nan nga mga tawo nga mga sangkap
sing hinganiban sang kasoldadosan, ma-
gakaladto sa pag-awayan sa atubangan
ni lehoba, sono sang ginasiling sang
akon ginoo."
28 Niyan si Moises nagbilin nahanu-

ngud sa ila kay Eleasar, nga saserdote,

kag kay losue, anak ni Nun, kag sa

mga pangolo sang mga ginikanan sang
mga kabikahan sang mga inanak ni Is-

rael.

29 Kag nagsiling sa ila si Moises

:

"Kon ang mga anak ni Gad kag ang
mga anak ni Ruben magtalabok upud
sa inyo sang lordan, ang tanan nga na-

panangkap sing hinganiban nga sa pag-
awayan sa atubangan ni lehoba, kag
kon ang duta nasakup na sa atubangan

ninyo, niyan pagaihatag ninyo sa ila ang
duta sang Galaad nga sa kaugalingon
nil a.

30 Apang kon indi sila magtalabok
nga mga sangkap sing hinganiban upud
sa inyo, niyan magabaton sila sang pag-
kakaugalingon sa tunga ninyo sa duta
sa Kanaan."

31 Kag ang mga anak ni Gad kag ang
mga anak ni Ruben nagsalabat, nga naga-
sililing :

" Pagahimoon namon sono
sang ginsiling ni lehoba sa imo mga
ulipon

:

32 Magatalabok kami nga mga sang-
kap sing hinganiban sa atubangan ni

lehoba, sa duta sang Kanaan, kag ang
pagkakaugalingon sang amon panublion
manginsasini nga luyo sang lordan."

33 Kag ginhatag ni Moises sa ila, sa

mga anak ni Gad, sa mga anak ni Ruben
kag sa katunga sang kabikahan ni Ma-
nases, anak ni lose, ang ginharian ni

Sihon, hari sang mga Amorinhon, kag
ang ginharian ni Og, hari sang Basan

:

ang duta, sono sa iya mga kabanwaanan,
sa sulud sang ila mga kadulunan, ang
mga kabanwaanan sang kadutaan sa

palibot.

34 Kag ginpatindug sang mga anak ni

Gad ang Dibon, ang Atarot kag ang
Aroer

;

35 Ang Atrot-Sopan, laser kag log-

baha,

36 Bet-Nimra kag ang Bet-Haran:
mga banwa nga pinabakud, kag mga
palasudlan nga sa mga obeha.

37 Kag ginpatindug sang mga anak
ni Ruben ang Hesbon, Eleale kag Kiri-

athaim,

38 Nebo, Baal-Meon (nga pinangi-

lisan ang mga ngalan) kag ang Sibma

;

kag ginbutangan nila sing bag-o nga
mga ngalan ang mga banwa nga ila

ginpatindug.

39 Kag ang mga anak ni Makir, anak
ni Manases, nagkaladto sa Galaad, kag
ginkuha nila ini, kag ginsobol nila ang
mga Amorinhon nga yadto didto.

40 Kag ginhatag ni Moises ang
Galaad kay Makir, anak ni Manases, nga
sia nagpuyo sa iya.

41 Kag si lair, anak ni Manases,
nagkadto kag nagkuha sang ila mga mi-
noro, kag ginhingalanan niya sila nga
kaminoroan ni lair.

42 Kag si Noba nagkadto kag nagku-
ha sang Kenat kag sang iya mga mino-
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ro, kag ginhingalanan niya sia nga
Noba, sono gid sang iya ngalan.

Ang mia pagtallwan kag ang mga pagdu]og sang

mga Israelinhca, kutub sang ila paggowa sa

Egipto ttibtub nga nakafabok siia

sang lordan.

OO YARI karon ang mga pagpanla-
^^-^ katan sang mga inanak ni Israel,

sang paggulowa nila sa duta sang
Egipto, sono sang ila mga pinanungpa-
nong sa idalum sang kagamhanan ni

Moises kag ni Aaron.
2 Kag ginsulat ni Moises ang ila mga

pagtalaliwan, sono sa ila mga dululugan,

sa sogo ni lehoba ; kag yari karon ang
ila mga dululugan, sono sang ila mga
pagtalaliwan.

3 Gikan sa Rameses nagtalaliwan sila

sa bulan nga nahauna. Sa napulo kag
lima ka adlaw sang bulan nga nahauna,
sang adlav/ nga ikaduha sang paskua,

nagtalaliwan ang mga inanak ni Israel

nga may kamut nga binayaw sa mga
mata sang tanan nga mga Egiptohanon,

4 Sang nagapanlubung ang mga
Egiptohanon, sang mga ginpamatay ni

lehoba sa ila, kon saycron ang tanan nga
mga panganay, sang ginhukman man ni

lehoba ang ila gid mga dios.

5 Busa, nagtalaliwan ang mga inanak
ni Israel gikan sa Rameses, kag pina-

hamtang nila ang dulugan sa Sukot.

6 Kag nagtalaliwan sila sa Sukot, kag
pinahamtang nila ang dulugan sa Etam,
rga yara sa ukbung sang kahanayakan.

7 Kag sang pagtalaliwan nila gikan
sa Etara, nagbalalik sila sa Pi-hahirot,

nga yara sa atubangan sang Baai-Sepon,
kag pinahamtang nila ang dulugan sa

atubangan sang Ivligdol.

8 Kag sang pagtalaliwan nila gikan sa

atubangan sang Hahirot, nag-alagi sila

sa tunga sang dagat pa kahanayakan

;

kag naglalakat sila sing tatlo ka adlaw
nga lalakton sa kahanayakan sang Etam,
kag pirahamtang nila ang dulugan sa

Mara.

9 Kag nagtalaliwan sila gikan sa

Mara kag nag-alabut sila sa Elim, kag
sa Elim may napulo kag duha ka tubu-
ran sang tubig kag kapitoan ka mga
kahoy nga paklang ; kag pinahamtang nila

didto ang dulugan.

10 Kag nagtalaliwan sila gikan sa

Elim kag pinahamtang nila ang dulugan
malapit sa dagat nga Mapula.

11 Nagtalaliwan sila gikan sa dagat
nga Mapula kag pinahamtang nila ang
dulugan sa kahanayakan sang Sin.

12 Nagtalaliwan sila gikan sa kaha-
nayakan sang Sin kag pinahamtang nila

ang dulugan sa Dopka.
13 Nagtalaliwan sila gikan sa Dopka

kag pinahamtang nila ang dulugan sa
Alus.

14 Nagtalaliwan sila gikan sa Alus
kag pinahamtang nila ang dulugan sa

Repidim, nga didto wala sing tubig,

agud nga ang banv.-a ma^inum.
15 Nagtalaliwan sila gikan sa Repidim

kag pinahamtang nila ang dulugan sa

kahanayakan sa Sinai.

16 Nagtalaliwan sila gikan sa kaha-
nayakan sa Sinai kag pinahamtang nila

ang dulugan sa Kibrot-Hataab.

17 Nagtalaliwan sila gikan sa Kibrot-
Hataab kag pinahamtang nila ang
dulugan sa Haserot.

18 Nagtalaliwan sila gikan sa Haserot
kag pinahamtang nila ang dulugan sa

Ritma.
19 Nagtalaliwan sila gikan sa Ritma

kag pinahamitang nila ang dulugan sa
Rimon-Peres.
20 Nagtalaliwan sila gikan sa Rimon-

Peres kag pinahamtang nila ang dulugan
' sa Libna.

21 Nagtalaliwan sila gikan sa Libna
kag pinahamtang nila ang dulugan sa

Risa.

22 Nagtalaliwan sila gikan sa Risa
,
kag pinahamtang nila ang dulugan sa

Kelata.
! 23 Nagtalaliwan sila gikan sa Kelata
kag pinahamtang nila ang dulugan sa

bukid sang Seper.

\
24 Nagtalaliwan sila gikan sa bukid

I sang Seper kag pinahamtang nila ang
dulugan sa Harada.

25 Nagtalaliwan sila gikan sa Harada
i kag pinahamtang nila ang dulugan sa

Makelot.

j

26 Nagtalaliwan sila gikan sa Makelot
kag pinahamtang nila ang dulugan sa

1
Tahat.

i 27 Nagtalaliwan sila gikan sa lahat
kag pinahamtang nila ang dulugan sa

Tera.
28 Nagtalaliwan sila gikan sa Tera

,

kag pinahamtang nila ang dulugan sa
1 Mitka.
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29 Nagtalaliwan sila gikan sa Mitka
kag piiiahamtang niki ang dulugan sa

Hasmona.
30 Nagtalaliwan sila gikan sa Has-

mona kag pinahamtang nila ang dulugan
sa Moserot.

31 Nagtalaliwan sila gikan sa Moserot
kag pinahamtang nila ang dulugan sa

Bene-Iaakan.

32 Nagtalaliwan sila gikan sa Bene-
Iaakan kag pinahamtang nila ang dulu-
gan sa Hor-Gidgad.

33 Nagtalaliwan sila gikan sa Hor-
Gidgad kag pinahamtang nila ang
dulugan sa lotbat.

34 Nagtalaliwan sila gikan sa lotbat

kag pinahamtang nila ang dulugan sa

Abrona.

35 Nagtalaliwan sila gikan sa Abrona
kag pinahamtang nila ang dulugan sa

Esion-Geber.

36 Nagtalaliwan sila gikan sa Esion-
Geber kag pinahamtang nila ang du-
lugan sa kahanayakan sang Sin (nga
among Kades).

37 Nagtalaliwan sila gikan sa Kades
kag pinahamtang nila ang dulugan sa
bukid sang Hor, sa ukbung sang duta
sang Edoni.

38 Kag si Aaron nga saserdote, nag-
tukad sa bukid sang Hor, sa sogo ni

lehoba, kag napatay sia didto sa kap-
atan ka tuig kutub sang paggowa sang
mga inanak ni Israel sa duta sangEgipto,
sa bulan nga ikalima, sa nahauna sang
bulan.

39 Kag si Aaron nagaedad sing isa

ka gatus kag duha ka piilo kag tatlo ka
tuig sang pagkamatay niya, sa bukid
sang Hor.
40 Kag ang Kanaanhon, hari sang

Arad, nga nagapuyo sa Bagatnan sa
duta sang Kanaan nabati-an niya ang
pag-abut sang mga inanak ni Israel.

41 Kag nagtalaliwan sila gikan sa
bukid sang Hor kag pinahamtang nila

ang dulugan sa Salmona.
42 Nagtalaliwan sila gikan sa Salmo-

na kag pinahamtang nila ang dulugan
sa Punon.

43 Nagtalaliwan sila gikan sa Punon
kag pinahamtang nila ang dulugan sa

Obot.

44 Nagtalaliwan sila gikan sa Obot
kag pinahamtang nila ang dulugan sa
lye-Abarim, sa kadulunan sa Moab.

45 Nagtalaliwan sila gikan sa lye-

Abarim kag pinahamtang nila ang dulu-
gan sa Dibon-Gad.
46 Nagtalaliwan sila gikan sa Dibon-

Gad kag pinahamtang nila ang dulugan
sa Almon-Diblathaim.

47 Nagtalaliwan sila gikan sa Almon-
Diblathaim kag pinahamtang nila ang
dulugan sa mga bukid sang Abarim, sa
atubangan sang Nebo.

48 Nagtalaliwan sila gikan sa mga
bukid sang Abarim kag pinahamtang
nila ang dulugan sa mga kapatagan sang
Moab malapit sa lordan sa leriko.

49 Pinahamtang nila ang dulugan ma-
lapit sa lordan kutub sa Bet-Iesimot
tubtub sa Abel-Sitim, sa mga kapatagan
sang Moab.

50 Kag naghambal si lehoba kay Moi-
ses sa mga kapatagan sang Moab mala-
pit sa lordan sa leriko, nga nagasiling

:

51 Ihambal sa mga inanak ni Israel

kag isiling sa ila :
" Kon mikatabok na

kamo sa lordan pa duta sa Kanaan,
52 Pagasjbolon-ninyo ang tanan nga

mga pumuluyo sang kadutaan sa atuba-
ngan ninyo : pagalaglagon ninyo ang
tanan nila nga mga larawan nga tinigib

pagapanlagiagon ninyo ang tanan nila

nga mga larawan nga tinunaw, kag
pagapangub-on ninyo ang tanan nila

nga mga mataas nga duug
;

53 Kag magatalagiya kamo sang duta
kag magpuluyo kamo sa iya ; kay gin-

hatag ko sa inyo ang duta sa pagtagiya
sa iya.

54 Kag pagapanublion nin3^o ang duta
sa papalad, sono sa inyo mga panima-
lay : sa mga labing madamu pagaihatag
ninyo ang labing daku nga panublion

;

kag sa mga diyotay pagaihatag ninyo
ang diyotay man nga panublion : kon
diin maholog ang kapalaran sang tagsa-

tagsa, didto gid ang i3''a : sono sa mga
kabikahan sang inyo mga glnikanan
magapalanubli kamo.

55 Kag kon indi ninyo pagsobolon
ang mga pumuluyo sang kadutaan sa atu-

banagan ninyo, mahanabu nga yadtong
mga igabilin ninyo sa ila, mangin mga
tunok sa inyo mga mata, kag manginsu-
yak sa inyo mga kilid, kag magapigos
sila sa inyo sa duta sa diin kamo maga-
puluyo.

56 Kag m.agakahanabu nga, sono sang
gintapat ko nga pagahimoon ko sa ila,

amo man ang pagahimoon ko sa inyo."
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Alga duluaao saa^ duta nga sinaad.

Qy^ KAG si lehoba naghambal kay
^ ' Moises, nga nagasiling

:

2 " Sogoa ang mga inanak ni Israel

kag isiling sa ila : kon nakasulud na
karuo sa duta sang Kanaan, yari karon
ang duta nga sa papalad maigo sa inyo

nga panublion : ang duta sang Kanaan,
sono sa ila mga kadulunan :

3 Mangininyo dulunan sa Bagatnan
kutub sa kahanaj^akan sa Sin, sa obay
sang Edom ; sa bagay nga ang inyo

dulunan nga nabagtnan manginkutub sa

ukbung sang dagat nga Maasin, nayon
sa Sidlangan.

4 Kag ang inyo dulunan magaliko sa

Bagatnan sa tulukaran sang Akrabim,
kag magaagi nayon sa Sin, kag maga-
gowa sa bagatnan sang Kades-Bar-
nea ; kag magahalin sia sa Hasar-Adar
kag magaagi tubtub sa Asmon.

5 Kag ang dulunan magaliko kutub
sa Asmon nayon sa kasulgan sang Egipto
kag magagowa sia sa kadagatan,

6 Kag ang inyo dulunan sa Katundan
mangin ang daku nga dagat : ini ma-
ngin inyo dulunan sa Katundan.

7 Kag yari karon, ang inyo dulunan
sa Aminhan : Kutub sa duku nga dagat
pagapat-inan ninyo nga sa inyo ang
bukid sang Hor

;

8 Kutub sa bukid sang Hor pagapat-
inan ninyo tubtub sa salamputan sa Ha-
mat, kag ang dulunan magagowa na-

yon sa Sedad

;

9 Kag ini nga dulunan magahalin
nayon sa Sipron kag magagowa sa

Hasar-Enan : ini mangininyo dulunan
sa Aminhan.

10 Kag pagapat-inan ninyo subung
nga inyo dulunan sa Sidlangan kutub sa
Hasar- Enan tubtub sa Sepham

;

11 Kag magadulhog ini nga dulunan
kutub sa Sepham nayon sa Rebla sa
sidlangan sang Ain : magadulhog sia

kag magalanibut sa binit sang dagat sa
Kineret sa Sidlangan

:

12 Kag ini nga dulunan magadulhog
nayon sa lordan, kag magagowa sa
dagat nga Maasin. Ini mangininyo duta,
sono sa ila mga kadulunan, palibot."

13 Kag si Moises nagsogo sa mga
inanak ni Israel, nga nagasiling :

" Ini

amo ang duta nga pagapanublion ninyo
sa papalad, nga ginpahatag ni lehoba

nga sa siam ka kabikahan, kag sa isa ka
tunga ka kabikahan ;<z Manases.

14 Kay ang kabikahan sang mga anak
ni Ruben, sono sang ila mga pani-
malay nga inamay, kag ang kabika-
han sang mga anak ni Gad, sono
sang ila mga panimalay nga inamay,
kag ang katunga sang kabikahan ni

Manases, nakabaton na sang ila panub-
lion.

15 Ang duha ka kabikahan kag ang
katunga nga kabikahan nagbaton na sang
ila panublion sa isa ka luyo sang lordan
sa leriko, sa Sidlangan, nayon sa Bulut-
lakan."

16 Kag naghambal si lehoba kay
Moises, nga nagasiling

:

17 " Yari karon ang mga ngalan sang
mga lalaki nga magapamahat sa inyo
sang duta nga panublion : si Eleasar, nga
saserdote, kag si losue, anak ni Nun.

18 Kag magakuha kamo man sa tagsa
ka kabikahan sing isa ka dunganon, sa
pagpamahat sang duta nga panublion.

19 Kag ini amo ang mga ngalan sang
mga lalaki : Sa kabikahan ni luda : si

Kaleb, anak ni lepune
;

20 Sa kabikahan sang mga anak ni

Simeon : si Samuel, anak ni Amihud

;

21 Sa kabikahan ni Benyamin : si

Elidad, anak ni Kislon
;

22 Sa kabikahan sang mga anak ni

Dan : ang dunganon nga si Buki, anak
ni logli

;

23 Sa mga anak ni lose : sa kabikahan
sang mga anak ni Manases: ang dunga-
non nga si Haniel, anak ni Ephod

;

24 Kag sa kabikahan sang mga anak
ni Epraim : ang dunganon nga si Ke-
muel, anak ni Siptan

;

25 Sa kabikahan sang mga anak ni

Sabulon : ang dunganon nga si Elisapan,
anak ni Parnak

;

26 Sa kabikahan sang mga anak ni

Isakar : ang dunganon nga si Patiel,

anak ni Asam

;

27 Sa kabikahan sang mga anak ni

Aser : ang dunganon nga si Ahiud, anak
ni Selomi

;

28 Kag sa kabikahan sang mga anak
ni Neptali : ang dunganon nga si Pe-
dahel, anak ni Amihud.

29 Ini sila amo ang mga ginsogo ni

lehoba, nga magpalamahat sila sang
panublion sa mga inanak ni Israel, sa

duta sang Kanaan.
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M|a banwa n§a sa mga Lebinhon.—Mga
banwa nga dalangpan.

OK KAG naghambal si lehoba kay
^-'^ Moises, sa mga kapatagan ni

Moab, malapit sa lordan, sa leriko, nga
nagasiling

:

2 " Sogoa ang mga inanak ni Israel,

nga paghatagan nila ang mga Lebinhon
sang ila panublion, nga manginila kau-
galingon, sing mga kabanwaanan nga
ila pagpuy-an. Kag pagaihatag man
ninyo sa mga Lebinhon ang mga pala-
halban nga sa sining mga kabanwaanan
sa palibot nila.

3 Kag may ila sila nga mga banwa
nga pagapuy-an, kag ang mga palahal-
ban nila manginsaila mga kahayupan
kag nga sa ila mga kaugalingonj kag
nga sa tanan nila nga mga kasapatan.

4 Kag ang palahalban sang mga ban-
wa nga pagaihatag ninyo sa mga Lebin-
hon manginisa ka libo ka maniko sa pa-
libot, kutub sa kuta sang banwa nayon sa
gowa.

5 Pagatakson ninyo sa gowa sang
banwa, nayon sa Sidlangan, duha ka libo

ka maniko; nayon sa Bagatnan, duha
ka libo ka maniko ; nayon sa Katundan
duha ka libo ka maniko; kag nayon sa
Aminhan, duha ka libo ka maniko

;

kag ang banwa dira sa tunga : ini mangin-
palahalban sang ila mga kabanwaanan.
6 Kag ang mga banwa nga pagaihatag

ninyo sa mga Lebinhon anum ka banwa
nga mangindalangpan, nga pagaihatag
ninyo sila, agud nga ang nakapatay sa
masigkatawo magdangup didto ; kag
labut pa sini, sa ila pagaihatag ninyo ang
kap-atan kag duha ka banw^a.

7 Ang tanan nga mga banwa nga pa-
gaihatag ninyo nga panublion sa mga
Lebinhon, manginkap-atan kag walo ka
banwa, ang mga banwa pati ang ila mga
palahalban.

8 Kag nahanungud sang mga banwa
nga pagaihatag ninyo gikan sa kaugali-
ngon sang mga inanak ni Israel, kon sa-

yoron nga m.agakuha kamo sing madamu
sa mga may madamu, kag magakuha
kamo sing diyotay sa mga may diyotay :

ang tagsatagsa magagikan sa ila mga
kabanwaanan sa mga Lebinhon, sono sa
ila panublion nga ginpanubli."

9 Kag si lehoba naghambal kay Mo-
ises, nga nagasiling

:

10 " Ihambal sa mga inanak ni Israel,

kag isiling sa ila : Kon nakatabok na
kamo sang lordan pa duta sa Kanaan,

11 Magapili kamo sang mga banwa
ngamanginkabanwaanan nga dalangpan
nga sa inyo, nga didto magpalagyo ang
nakapatay sing tawo, nga makapilas sa

kamatayon sang isa, sing indi hungud.
12 Kag mangininyo yadto nga mga

banwa nga dalangpan batok sang ma-
nugtimalus, agud nga indi mapatay ang
nakapatay sing masigkatawo tubtub nga
makaatubang sia sa hulukmanan sang
katipunan.

13 Kag sa mga kabanwaanan nga pa-
gaihatag ninyo sa 7nga Lelmikon, mangin-
anum ka banwa rga dalangpan nga sa

inyo.

14 Tatlo ka banwa ang pagaihatag
ninyo sa isa ka bahin sang lordan, kag
tatlo ka banwa ang pagaihatag ninyo sa

duta sa Kanaan : manginkabanv/aanan
nga dalangpan sila.

15 Ining anum ka banwa manginda-
langpan sa mga inanak ni Israel, sa

dumuluong kag sa manugdapon sa tunga
nila, agud nga magpalagyo didto ang
bisan sin-o nga makapilas sa kamatayon
sang isa sing indi hungud.

16 Kag kon ginpilas niya sia sa hi-

nganiban nga salsalon kag mapatay sia,

nakapatay sia sing tawo ; sa pagkama-
tuud, ang nakapatay sing tawo, paga-
patyon sia.

17 Kag kon ginpilas niya sia nga may
bato sa kamut nga tungud sa iya ang isa

sarang mapatay, kag mapatay sia, naka-
patay sia sing tawo ; sa pagkamatuud,
ang nakapatay sing tawo, pagapatyon
sia.

18 Kag kon ginpilas niya sia nga
may barakol sa kamut nga tungud sini

isa sarang mapata}^ kag mapatay sia,

nakapatai*- sia sing taw^o ; sa pagkama-
tuud, ang nakapatay sing tawo, paga-
patyon sia.

19 (Ang manugtimalus gid sang dugo
magapatay sa nakapatay sing tawo ; kon
makit-an niya sia, pagapatayon niya
sia).

20 Kag kon tungud sa dumut gintiklod
ni3^a sia, kon hinaboy niya sia sing bisan

ano sa pagpuut, sa bagay nga mapatay
sia

;

21 Kag koa tungud sang pag-away
nila, ginpilas niya sia sang iya kamut, kag
napatay sia, ang manugpilas, sa pagka-
matuud, pagapatyon : amo sia ang naka-
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patay sing tawo ; ang manugtimalus
sang dugo magapatay sa nakapatay sing

tawo, kon makit-an niya sia.

22 Apang kon sa hinali gintiklod ni-

ya sia sa walay gin-awayan, kon magpi-
lak sia sing bisan ano sa ibabaw niya sa

walay pagpuut,

23 Subung man, kon sa wala niya sia

makit-i, hinologan niya sa ibabaw niya
sing bato, nga sa iya ang isa sarang ma-
patay, kag mapatay sia, kag indi niya
sia kaaway, kag wala maghimulat sang
iya kalainan,

24 Niyan ang katipunan magahukom
sono sining mga tulumanon, sa tunga
sang manugpilas kag sang manugtima-
lus sang dugo.

25 Kag ang katipunan magaluwas
sang nakapatay sing tawo sa kamut sang
manugtimalus sang dugo, kag ang kati-

punan magapapauli sa iya sa iya banwa
nga dalangpan, nga didto magdangup
sia, kag magapuyo sia sa iya tubtub nga
mapatay ang pinapakamataas nga saser-

dote, nga ginhidhiran sang balaan nga
lana.

26 Kag kon ang nakapatay sing tawo
maggowa sa luwas sa dulunan sang iya

banwa nga dalangpan, nga didto sia

magdangup,
27 Kag ang manugtimalus sang dugo

makakita sa iya sa luwas sang dulunan
sang banwa nga iya dalangpan, kag kon
ang manugtimalus sang dugo magpatay
sa nakapatay sing tawo, indi sia ma-
bangdanan sang sala sa dugo.

28 Kay sa iya banwa nga dalangpan
dapat sia magpuyo tubtub nga mapa-
tay ang pinapakamataas nga saserdote :

kag sa tapus nga mapatay ang pinapa-
kamataas nga saserdote, ang nakapatay
sing tawo magapauli sa duta nga iya

kaugalingon.

29 Ini mangininyo isa ka palatukuraa
nga sa katadlungan nga sa inyo mga
kaliwatan, sa tanan ninyo nga mga
puluy-an.

30 Bisan sin-o nga magpilas sa isa,

sa panumbung sang mga saksi, pagapa-
tyon ang nakapatay s!ng tawo ; apang
ang isa lamang ka saksi indi tuman
batok sa bisan kay sin-o, agud nga
pagpatyon sia.

31 Kag indi kamo magbalaton sing

gawad tungud sang kabuhi sang naka-
patay sing tav/o, nga takus sia sa kama-
tayon ; sa pagkamatuud, pagapatyon sia.

32 Kag indi man kamo magbalaton
sing gawad tungud sadtong nagpalagyo
sa iya banwa nga dalangpan, agud nga
magpauli sa pagpuyo sa iya duta tubtub
nga mapatay ang saserdote.

33 Indi ninyo pagdagtaan ang duta
nga didto kamo ; kay ang dugo amo ang
nagadagta sang duta, kag indi mahimo
ang katumbasan tungud sang duta,
tungud sang dugo nga ginula sa iya,

kondi tungud sang dugo sadtong nagula
sa iya.

34 Kag dili ninyo paghigkoan ang
duta nga inyo ginapuy-an, nga sa tunga
niya nagapuyo ako ; kay ako si lehoba
nagapuyo sa tunga sang mga inanak
ni Israel.

Ginadumili sa mga anak nga babae nga mga manunubli

sa pfigbaoa lur/as sa ila kabikahan.

3^ KAG ang mga pangolo sang mga
^ ginikanan sang panimalay sang

mga anak ni Galaad, anak ni Makir,
anak ni Manases, sa mga panimalay
sang mga anak ni lose, nagpalalapit kag
naghalambal sa atubangan ni Moises
kag sa atubangan sang mga dunganon
nga mga pangolo sang mga ginikanan
sang mga inanak ni Israel

;

2 Kag nagsililing sila :
" Si lehoba

nagsogo sa akon ginoo, nga tungud sa

papalad pagaihatag ang duta nga panu-
blion sa mga inanak ni Israel ; nagsogo
man si lehoba sa akon ginoo, nga pa-
gaihatag ang panublion ni Salpaad, nga
anion utud, sa iya mga anak nga babae.

3 Kon magabalana sila sa isa sang
mga anak sang iban nga mga kabika-
han sang mga inanak ni Israel, ang
panublion nila pagakuhaon sa panu-
blion sang aton mga ginikanan, kag
pagaidugang sa panublion sang kabika-
han nga ila pagaminyoan, kag pagaku-
haon sia sa kapalaran sang aton panu-
blion.

4 Kag kon mag-abut ang Paghilinug-
yaw sang mga inanak ni Israel, ang,

panublion nila pagaidugang sa panub-
lion sang kabikahan sang ila bana, kag
ang panublion nila pagakuhaon sa pa-

nublion sang kabikahan sang aton mga
ginikanan."

5 Kag si Moises nagsogo sa mga ina-

nak ni Israel, sono sang ginsogo ni

lehoba, nga nagasiling : " Ang kabika-
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han saag mga anak ni lose nagahambal
sing matadlung gid.

6 Yari karon, ang ginasogo ni lehoba
nahanungud sang mga anak nga babae
ni Salpaad, nga nagasiling : Magpala-
minyo sila subung sang minamaayo
nila ; lamang nga magbalana sila sa
sulud sang panimalay sa kabikahan sang
ila amay

;

7 Agud nga ang panublion sang mga
inanak ni Israel indi maglatonlaton sa
kabikahan kag sa kabikakan, kay ang
mga inanak ni Israel m-agtilingub ang
tagsatagsa sa panublion sang kabikahan
sang ila mga ginikanan

;

8 Kag ang tanan nga anak nga babae
nga may panublion sa tunga sang mga
kabikahan sang mga inanak ni Israel,

dapat magpaminyo sa bisan sin-o sang
panimalay sang kabikahan sang iya gini-

kanan, agud nga ang mga inanak ni

Israel magtalagiya ang tagsatagsa sang
panublion sang ila mga ginikanan

;

9 Kag indi magalatonlaton ang panu-
blion gikan sa isa ka kabikahan sa isa

;

kay ang mga kabikahan sang mga
inanak ni Israel magatilingub ang tagsa-
tagsa sa iya panublion."

10 Sono sang ginsogo ni lehoba kay
Moises, amo ini ang ginhimo sang mga
anak nga babae ni Salpaad.

11 Kag sa sini si Maala, si Tirsa, si

Hogla, si Milka kag si Noa, mga anak
nga babae ni Salpaad, nagbalana sila sa
mga anak nga lalaki sang ila mga bata

:

12 Nagpalamana sila sa mga panima-
lay sang mga anak ni Manases, anak ni

lose ; kag ang panublion nila nabilin

sa kabikahan sang panimalay sang ila

ginikanan.

13 Ini among mga sogo kag mga tu-

lumanon nga ginsogo ni lehoba, sa
kamut ni Moises, sa mga inanak ni

Israel, sa mga kapatagan sang Moab,.
malapit sa lordan sa leriko.
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ANG IKALIMA NGA TOLON-AN
NI MOISES

NGA GINAHINGALANAN

DE

Qinpapahanumduoi ni Moises sa banwa ang daku

Dga mga kahanabuan, nga nagkabanabu

sa kahaaayakan.

1YARI karon ang mga polong nga
ginhambal ni Moises sa bug-os nga

Israel sa isa ka luyo sang Jordan sa

kahanayakan, sa kapatagan sa atubangan
sang Sup, sa tunga sang Paran kag
Topel, Laban, Haserot kag Di-sahab.

2 May napulo kag isa ka adlaw kutub
sa Horeb dalan sang bukid sang Seir

tubtub sa Kades-Barnea.

3 Kag nahanabu nga, sa kap-atan ka
tuig, sa bulan nga ikapulo kag isa, sa

pamuno sang bulan, si Moises nagham-
bal sa mga inanak ni Israel, sono sa

tanan nga ginsogo sa iya ni lehoba nga
sa ila

;

4 Sa tapus nga ginpilas niya si Sihon,

hari sang mga Amorinhon, nga naga-
puyo sa Hesbon, kag si Og, hari

sang Basan, nga nagapuyo sa Astarot,

sa Edrei.

5 Sa isa ka luyo sang lordan, sa duta
ni Moab, nagsugud si Moises sa pagta-
lastas sini nga kasogoan, nga naga-
siling

:

6 " Si lehoba, nga aton Dios, nag-
hambal sa aton sa Horeb, nga naga-
siling : Dugay na ang pagpuyo ninyo
sa sini nga bukid.

7 Balalik-kamo, pagtalaliwan-kamo
kag kaladto-kamo sa bukid sang mga
Amorinhon, kag sa tanan nila nga mga
kasilingan, sa kapatagan, sa bukid kag
sa nalupyakan, kag sa Bagatnan kag sa

baybayon, kott sayoron sa duta sang mga
Kanaanhon kag sa Libano, tubtub sa

daku nga suba, ang suba nga Euprates.

8 Tan-awa-ninyo, ginpahamtang ko
ang duta sa inyo atubangan : suiud-

kamo kag magtagiya sang duta, nga
ginsumpa ni lehoba sa inyo mga
ginikanan, kay Abraham, kay Isak kag

kay lakob, nga pagaihatag niya sa ila,

kag sa ila kaliwatan sa olehe nila.

9 Kag niyan naghambal ako sa inyo,
nga nagasiling : Indi ako sarang maka-
dala sa inyo, nga ako lamang.

10 Si lehoba, nga inyo Dios, nag-
padamu sa inyo kag, yari karon, kamo
sa karon nga adlaw subung sang mga
bitoon sang langit sa kadamuon.

11 Si lehoba, ang Dios sang inyo mga
ginikanan, magpadamu sa inyo sing
makalibo pa sang kadamuon ninyo
karon, kag magpakamaayo sa inyo, so-

no sang ginpanaad niya sa inyo.

12 i Paano bala ang pagkadala ko,

nga ako lamang, sang inyo lulan, sang
inyo mga kabug-aton kag sang inyo
mga kasuayon ?

13 Hatagi-ninyo ako, sono sa inyo
mga kabikahan, sing mga tawo nga mga
maalam, mga mahibaloanon kag mga
kilala, agud nga igbutang ko sila nga
mga pangolo ninyo.

14 Kag nagsalabat kamo sa akon kag
nagsililing : Maayo nga paghimoon na-
mon ang ginsiling mo.

15 Kagnagkuha ako sang mga pangolo
sang inyo mga kabikahan, mga tawo
nga maalam kag mga kilala, kag ginbu-
tang ko sila nga mga pangolo ninyo,
mga pangolo sa linibo, mga pungolo sa
ginatus, mga pangolo sa kinalim-an,
mga pangolo sa tinagpulo kag mga
manughukom sang inyo mga kabikahan.

16 Niyan nagsogo ako sa inyo mga
manughukom, nga nagasiling: Pala-
mati-kamo sang mga panumbong sa
tunga sang inyo mga litud, kag hukmi-
ninyo sing matudlung gid ang tagsatagsa
ka tav.'o kag ang iya utud, kag ang du-
muluong nga yara sa iya.

17 Wala kamo sing palabihon sa

mga tawo sa paghukom : ang magamay,
subung man ang dalagku, pagapamatian
ninyo ; indi kamo magkahadluk sang
nawung sang tawo, kay ang paghukom
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iya sang Dios. Kag kon ang kasaba
manginlakas kaiwat sa inyo, pagadalhon
ninyo sia sa akon, kag pagapamatian
ko sia.

18 Niyan ginsogo ko iR inyo ang
tanan nga mga butang nga dapat paghi-

moon ninyo.

19 Kag nagtalaliwan kita gikan sa

Horeb, kag ginlibot naton yadtong bug-
os nga daku kag makahaladluk nga ka-

hanayakan, nga nakit-an ninyo, sa dalan
sang bukid sang mga Amorinhon, sono
sang ginsogo sa aton ni lehoba, nga aton
Dios, kag naglambut kita tubtub sa

Kades-Barnea.
20 Kag nagsiling ako sa inyo : Nag-

abut kamo sa bukid sang mga Amo-
rinhon, nga ginahatag sa aton ni lehoba,

nga aton Dios.

21 Yari karon, si lehoba nga imo Dios
nagbutang sa atubangan nimo sang
duta : taklad-ka kag tagiyaha sia, sono
sang ginsiling sa imo ni lehoba, nga
Dios sang imo m.ga ginikanan : indi ka
magkahadluk kag indi ka magkaha-
ngawa.
22 Kag nagpalalapit kamo sa akon,

tanan kamo, kag nagsililing kamo

:

magpadala kita sing mga lalaki sa una
naton, nga magusisa sila sang duta nga
sa aton kag maghatag sa aton sing kasa-

yoran sang dalan, nga sa iya magatalak-
lad kita, kag sang mga kabanwaanan nga
aton pagaabutan

:

23 Kag ini nanginbutang nga maayo
sa inyo mga mata ; kag nagkuha ako sa

tunga ninyo sing napulo kag duha ka
tawo, isa ka tawo sa tagsa ka kabikahan.

24 Kag nagbalalik sila kag nagtulukad
sa bukid, kag naglalambut sila tubtub
sa nalupyakan sang Eskol, kag ginusisa

nila afig data.

25 Kag nagkuluha sila sang bunga
sang kadutaan, nga ginbitbit nila, kag
gindala nila sila sa amon, kag naghatag
sila sa amon sing kasayoran, kag nagsili-

ling : Maayo ang duta, nga ginahatag
sa aton ni lehoba, nga aton Dios.

26 Apang wala kamo magbuut sa

pagtaklad, kondi nagmalalison kamo ba-

tok sang sogo ni lehoba, nga inyo Dios.

27 Kag nagkulumud kamo sa inyo
mga layanglayang, nga nagasililing

:

Tungud kay nagadumut sa aton si leho-
ba, ginpagowa niya kita sa duta sang
Egipto sa pagtugyan sa aton sa mga ka-

mut sang mga Amorinhon, sa paglaglag
sa aton.

28 I Sa diin bala kita magataklad ?

Ang aton mga utud nagpatunaw sang
aton tagiposoon, nga nagasililing : Ining
banv/a among labing daku kag labing
mataas pa sa aton : ang mga banwa mga
dalagku kag napanglig-on tubtub sa

langit, kag labut pa, didto nakita man
namon ang mga anak sang mga Ana-
kinhon.

29 Kag nagsiling ako sa inyo : Indi
kamo magkahangawa kag indi kamo
magkalahadluk sa ila.

30 Si lehoba, nga inyo Dios, nga na-
gaiina sa inyo, sia gid magapakigaway
tungud sa inyo, sono sa tanan nga gin-

himo niya tungud sa inyo sa Egipto sa

atubangan sang inyo mga mata.
31 Kag sa kahanayakan man nga imo

nakita, nga didto si lehoba, nga imo Di-
os, nagdala sa imo, subung sang isa ka
tawo nga nagadala sang iya anak, sa bug-
05 nga dalanon nga inyo ginlaktan tub-

tub sang inyo pag-abut sa sini nga duug.

32 Walay sapayan sini, wala kamo
magtoloo kay lehoba, nga inj^o Dios,

33 Nga sia, sa pagpangita sa inyo sing

duug, nga pagapahamtangan ninyo sing
dulugan, naguna sa inyo sa dalanon sa

kalayo sa gab-i sa pagpaathag sa inyo
sang dalan, nga inyo pagalaktan, kag sa

adlaw, sa isa ka panganud.

34 Kag nabatian ni lehoba ang tingug
sang inyo mga polong, kag naakig sia

kag nagsumpa sia, nga nagasiling :

35 Wala sing bisan sin-o sa sining

mga tawo, sining malain nga kaliwatan,

nga makakita sang maayo nga duta, nga
ginsumpaan ko nga pagaihatag sa inyo
mga ginikanan,

36 Luwas si Kaleb, anak ni lepune.

Sia makakita sa iya, sia ; kag sa iya kag
sa iya mga anak pagaihatag ko ang duta
nga iya gintapakan, kay sia nagsunud
sing bug-OS gid kay lehoba.

37 Kag batok man sa akon naakig si

lehoba, bangud sa inyo, nga nagasiling:

Ikaw man indi makasulud didto.

38 Si los'jc, anak ni Nun, nga naga-
tindug sa atubangan nimo, sia magasu-
lud didto. Pasaliga sia, kay sia magpa-
panubli sa Israel.

39 Kag ang inyo mga kabataan nga
magamay nga inyo ginsiling : Mangi-
nisa ka inagaw ; kag ang inyo mga anak,
nga karon w^ala sila makakilala sang
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maayo kag sang malain, sila magasrjiilud
didto. Sa ila pagaihaitag ko sia, kag
sila magatagiya sa iya.

40 Kag kamo, balalik-kamo, kag la-

lakat-kamo pa kahanayakan sa daianon
sang dagat nga Mupula.

41 Kag nagsalabat kamo kag nagsili-

ling sa akon : Nakasaia kami baiok kay
lehoba. Magatalaklad kami kag maga-
pakigaway kami, sono sa tanan nga gin-

sogo ni lehoba sa amon. Kag nagtalak-
lus kamo ang tagsatagsa sang inyo mga
hinganiban sa pag-awayan, kag nagpa-
langahas kamo sa pagtaklad sa bukid.

42 Kag si lehoba nagsi'.ing sa akon

:

Isiling sa ila : Dili kamo magtalaklad,
kag dili kamo magpakigaway, kay
wala ako sa tunga ninyo, agiid |nga iindi

kamo magkalapilas sa atubangan sang
inyo mga kaaway.

43 Kag naghambal ako sa inyo, kag
wala kamo magpamati ; hinonoo, nag-
malalison kamo batok sa sogo ni le-

hoba, kag nanginpimo kamo sa palabi-

labi kag nagtulukad kamo sa bukid.

44 Kag ang mga Amorinhon, nga
nagapuluyo sini nga bukid, nagsulugata
sa inyo, kag naglalagas sila sa inyo, sono
sang ginahimo sang mga putyokan, kag
dinaug kamo nila sa Seir, tubtub sa
Horma.

45 Kag nagbalalik kamo, kag nag-
hilibi kamo sa atubangan ni lehoba

;

apang si lehoba wala magpamati sang
inyo tingug,bisan nagdungug sia sa inyo.

46 Kag nagpuluyo kamo sa Kades
sing madamu nga mga adlaw, sono
sang mga adlaw nga didto ginpuyo
ninyo.

2 KAG nagbalalik kita, kag nagtalali-

wan kita sa kahanayakan sa daia-
non sang dagat nga Mapula, sono sang
ginsiling sa akon ni lehoba, kag ginlibot
naton ang bukid sang ;Seir sa madamu
nga mga adlaw.

2 Kag si lehoba naghambal sa akon,
nga nagasiling

:

3 Tuman na ang paglibot ninyo sa
sini nga bukid, balalik-kamo nayon sa
Aminhan.

4 Kag sogoa ang banwa, nga nagasi-
ling : Magaalagi kamo sa mga dulu-
nan sang inyo mga utud, ang mga anak
ni Esau, nga nagapuluyo sa Seir, kag
sila magakalahadluk sa inyo, apang
kamo maghalalong sing daku.

:

5 Dili ninyo paggamohon sila, kay in-

di ako maghatag sa inyo sang duta nila,

bisan isa lang ka tapak, tungud kay gin-

hatag ko kay Esau ang bukid sang Seir

nga iya kaugalingon.
6 Magabalakal kamo sa ila, sa biii

sang pilak, sang mga kalan-on nga
pagakaonon ninyo ; kag magabalakal
man kamo, sa bill sang pilak, sa ila, sang
tubig nga inyo pagaimnon.

7 Kay si lehoba, nga imo Dios, nag-
pakamaayo sa imo sa tanan nga binuha-
tan sang imo mga kamut : sia nakasayud
sang imo paglakat sa sining daku nga
kahanayakan. Sining kap-atan ka tuig

si lehoba, nga imo Dios, nagiipud sa imo,
kag wala sing bisan ano nga butang nga
nakulang sa imo.

8 Kag nagliligad kita sa aton mga utud,

nga mga anak ni Esau, nga nagapuluyo
sa Seir, sa daianon sang kapatagan, kag
sang Elat kag sang Esion-Geber ; kag
nagbalalik kita, kag nag-alagi kita sa

dalan sang kahanayakan sang Moab.
9 Kag si lehoba nagsiling sa akon

:

Dili mo pagpakalisdon ang Moab, kag
dili kamo magpakigaway sa ila, kay indi

ako magahatag gid sa imo sing kaugali-
ngon sa ila duta, tungud kay ginhatag
ko ang Ar nga kaugalingon sa mga anak
ni Lot.

10 (Ang mga Emitinhon nagpuluyo
didto anay ; banwa nga daku, madamu
kag mataaas subung sang mga Anakin-
hon.

11 Ginbilang man sila nga mga Re-
paiminhon, subung sang mga Anakin-
hon ; apang ang mga Moabinhon naga-
tawag sa ila ngn mga Eminhon.

12 Ang mga Horinhon man nagpulu-
yo anay sa Seir ; kag ginsobol sila sang
mga anak ni Esau, kag ginlaglag sila

nila sa atubangan nila, kag nagpuluyo
sila sa salili nila, subung sang ginhimo
sang Israel sa duta nga iya kaugalingon,
nga ginhatag sa iya ni lehoba.)

13 Tilindug-kamo karon, kag talabok-
kam.o sa kasulgan sang Sared. Kag
nagtalabok kita sa kasulgan sang Sared.

14 Kag ang mga adlaw nga ginlakat

naton kutub sa Kades-Barnea tubtub
nga gintabok naton ang kasulgan sang
Sared, nanginkatloan kag walo ka tuig

;

tubtub nga naubus ang bug-os nga kali-

watan sang mga tawo sa pag-awayan sa

tunga sang dulugan, sono sang ginsum-
pa ni lehoba sa ila.
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15 Kag ang kamut ni lehoba man
nanginbatok sa ila sa paglaglag sa ila

sa tiinga sang dulugan, tiibtub nga nag-
kalaubus sila.

16 Kag nahanabu nga, sang pagkau-
bus na mamatay ang tanan nga mga
tawo sa pag-awayan, sa tunga sang
banwa,

17 Si lehoba naghambal sa akon, nga
nagasiling

:

18 Karon magaagi ka sa dulunan sang
Mo lb malapit sa Ar

;

19 Kag kon magpalapit ka na sa atu-
bangan sang mga anak ni Amoii, indi

mo sila pagpakalisdon kag indi ka mag-
pakigaway sa ila, kay indi gid ako mag-
hatag sa imo sing kaugalingon sa duta
sang mga anak ni Amon, tungud kay
ginhatag ko sia nga kaugalingon sa mga
anak ni Lot.

20 (Ginbilang man ini sia nga duta
sang mga Repaiminhon : ang mga Re-
painminhon nagpuluyo didto anay, kag
ang mga Amoninhon nagtawag sa ila

nga Samsuminhon

;

21 Banwa nga daku, madamu kag ma-
taas subung sang mga Anakinhon ; nga
ginlaglag sila ni lehoba sa atubangan
sang mga Amoninhon, kag ginsobol
sila nila kag nagpuluyo sila sa saiili

nila.

22 Subung sang ginhimo niya sa mga
anak ni Esau, nga nagapuluyo sa Seir,

nga sa atubangan nila ginlaglag niya ang
mga Horinhon, kag nga ginsobol nila

sila kag nagapuluyo sila sa saiili nila,

tubtub karon.

23 Kag nahanungud sang mga Hebin-
hon, nga nagpuluyo sa Haserin, tubtub
sa Gasa, ang mga Kaptorinhon, nga nag-
gilikan sa Kaptor, ginlaglag nila sila

kag nagpuluyo sila sa saiili nila.)

24 Til!ndug-kamo,talaliwan-kamokag
talabok-kamo sa kasulgan sang Arnon.
Yari karon, gintugyan ko sa imo kamut
si Sihon nga Amorinhon, hari sang Hes-
bon kag ang iya duta : Sugdi, tagiya-

ha kag pakigaway-ka batok sa iya.

25 Karon pagasugdan ko sa pagbu-
tang ang kahadluk kag ang kahangawa
sa imo sa ibabaw sang mga banwa sa

idalum sang bug-os nga kalangitan ; sa

bagay nga mabatian nila ang imo ka-

bantugan kag magakulurug sila, kag ma-
gakalasakit gid sila sa atubangan nimo.

26 Kag nagpadala ako sing mga ma-
nugtunda kutub sa kahanayakan sang

Kademot kay Sihon, hari sang Hesbon,
nga may mga polong sa paghidaet, nga
nagasiling

:

27 Nga makaagi ako kunta sa imo du-
ta. Pagausuyon ko gid ang dalan ; indi
ako magalipas sa too, bisan sa wala.

28 Ang kalan-on nga pagakaonon ko
pagabaligyaan mo ako sa bill sang pllak,

kag ang tubig man, nga pagaimnon ko,
pagaihatag mo sia sa akon sa bili sang
pilak ; lamang nga mag-agi ako sa akon
mga till

:

29 Subung sang ginhimo sa akon sang
mga anak ni Esau, nga nagapuluyo sa
Seir, kag sang mga Moabinhon, nga na-
gapuluyo sa Ar,. tubtub nga nagatabok
ako sang lordan sa duta, nga ginahatag
sa anion ni lehoba, nga amon Dios.

30 Apang si Sihon, hari sang Hesbon,
indi sia buut magtugut sa aton sa pag-
agi sa luyo niya, kay ginpatig-a ni le-

hoba, nga imo Dios, ang iya espiritu, kag
ginpakibolan niya ang iya tagiposoon, sa
pagtugyan sa iya sa imo kamut, subung
nga makita tno karon.

31 Kag si lehoba nagsiling sa akon :

Yari karon, ginsugdan ko sa pagtugyan,
sa atubangan nimo, kay Sihon kag sa
iya duta. Sugdi, tagiyaha, kag ikaw
m.agatagiya sang iya duta.

32 Kag si Sihon, sia kag ang bug-os
niya nga banwa, naggowa sa pagsugata
sa aton sa pagpakigaway sa lahas.

33 Apang si lehoba, nga aton Dios,
nagtugyan sa iya sa atubangan naton,

kag ginpilas naton sia, kag ang iya mga
anak, kag ang bug-os niya nga banwa.

34 Kag niyan ginkuha naton ang
tanan niya nga mga banwa, kag ginlag-

lag naton ang tanan niya nga mga ka-
banwaanan : ang mga lalaki, mga babae
kag mga kabataan, nga wala kita niag-

papalagyo sa ila.

35 Lamang gin-ati naton nga sa aton
ang mga kahayupan kag ang inagaw sa

mga banwa, nga ginkuha naton.

36 Kutub sa Aroer, nga ara sa luyo
sang pangpang sang kasulgan sang Ar-
non, kag ang banwa nga yarasa kasulgan
tubtub sa Galaad, wala sing banwa nga
tuman ka taas nga sa aton : ang tanan
gintugyan ni lehoba, nga aton Dios, sa

atubangan naton.

37 Lamang v/ala ka makapalapit sa

duta sang mga anak ni Anion, bisan

sa bug-os nga pangpang sang kasulgan
sang labok, bisan sa mga banwa sa
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bukid, bisan sa tanan nga dung ngagiii-

dumili ni lehoba, nga aton Dios, sa imo.

3KAG nagbalalik kita kag nagtalaklad

kita sa dalan sang Basan. Kag si

Og, hari sa Basan, naggowa, siakagang
bug-OS niya nga banwa, sa pagsugata sa

aton sa pagpakigawaj^ sa Edrei.

2 Kag si lehoba nagsiling sa akon

:

Dili ka magkahadluk sa iya, kay gin-

tugyan ko sia sa imo karaut, sia kag ang
bug-OS niya nga banwa, kag ang iya

duta ; kag pagahimoon mo sa iya, su-

bung sang ginhimo mo kay Sihon, hari

sang mga Amorinhon, nga nagpuyo sa

Hesbon.
3 Kag gintugyan man ni lehoba, nga

aton Dios, sa aton kamut si Og, hari sa

Basan, kag ang iya bug-os nga banwa, nga
ginpilas naton sia tubtub nga walay
bisan sin-o nga nakapalagyo sang mga
iya.

4 Kag niyan ginkuha naton ang tanan
niya nga mga kabanwaanan : wala sing

banwa nga wala naton makuhasaila:
kan-uman ka banwa, ang bug-os nga
kadutaan sang Argob, ang ginharian ni

Og, sa Basan.

5 Ini tanan nga mga kabanwaanan
mga pinabakud sila sa mataas nga mga
kuta nga may m.ga gawang kag mga
pintal, labut pa sang madamu gid nga
kabanwaanan nga walay kuta.

6 Kag pinanlaglag naton sila sing

bug-os gid, subung sang ginhimo naton
kay Sihon, hari sa Hesbon

;
ginlaglag

naton ang tanan nga mga kabanwaanan

;

ang mga lalaki, mga babae kag mga
kabataan.

7 Kag gin-ati naton nga sa aton ang
tanan nga mga kahayupan kag ang
inagaw sa mga kabanwaanan.

8 Ginkuha naton, sa sadto nga dag-
on, sa kamut sang duha ka hari sang
mga Amorinhon, ang duta nga yara sa

isa ka luyo sang lordan, kutub sa kasul-

gan sang Arnon tubtub sa bukid sang
Hermon.
9 (Ang mga Sidoninhon nagatawag

sang Hermon nga Sirion, kag ang mga
Amorinhon nagatawag sini nga Senir.)

10 Ginkuha naton ang tanan nga mga
kabanwaanan sang kapatagan, ang bug-
os nga Galaad kag ang bug-os nga
Basan tubtub sa Salka kag sa Edrei,

nga mga kabanw^aanan sang ginharian
ni Og, sa Basan.

11 Kay si Og, hari sa Basan, amo
lamang ang nabilin sa nabilin sang mga
Repaiminhon. Yari karon, ang iya higda-
an, isa ka higdaan nga salsalon. i Wala
bala ini sa Raba sa mga anak ni

Amon ? Ang iya kalabaon siam ka
maniko, kag ang iya kasankaron apat
ka maniko, sono sang siko sang isa ka
tawo.

12 Kag nagtagiya kita sini nga duta
sa sadtong panag-on. Kutub sa Aroer
nga yara sa ibabaw sang kasulgan sang
Arnon, kag ang katunga sang bukid
sang Galaad kag ang iya mga kaban-
waanan ginhatag ko sila sa mga Ru-
beninhon kag sa mga Gadinhon;

13 Kag ang nabilin sa Galaad kag
ang bug-OS nga Basan, ginharian ni Og.,
ginhatag ko sila sa katunga nga kabika-
han ni Manases : ang bug-os nga kadu-
taan sang Argob, pati ang bug-os nga
Basan, amo ini ginahingalanan nga duta
sang mga Repaiminhon.

14 Si lair, anak ni Manases, nagkuha
sang bug-os nga kadutaan sang Argob
tubtub sa dulunan sang mga Gesurinhon
kag sang mga Maakanhon, kag tubtub
karon ang mga banwa sa Basan ginata-

wag sila sa iya gid nga ngalan : mga
banwa ni lair.

15 Kag kay Makir ginhatag ko ang
Galaad.

16 Kag sa mga Rubeninhon kag sa

mga Gadinhon ginhatag ko kutub sa

Galaad tubtub sa kasulgan sang Ar-
non, ang katunga sang kasulgan am.o
ang dulanan, kag tubtub sa kasulgan
sang labok, nga dulunan sang mga anak
ni Amon

;

17 Kag ang kapatagan man, ang
lordan amo ang dulunan kutub sa Ki-
neret tubtub sa dagat sang kapatagan,
ang dagat nga Maasin,* sa kunsaran
sang Pisga, nayon sa Sidlangan.

18 Kag niyan nagasogo ako sa inyo,

nga nagasiling : Si lehoba, nga inyo
Dios, naghatag sa inyo sini nga duta sa

pagtagiya sa iya. Kamo tanan nga mga
tawo nga m.aisug, magaalagi kamo, nga
mga sangkap sa hinganiban, sa atuba-
ngan sang inyo mga utud, ang mga
inanak ni Israel.

19 Lamang ang inyo mga babae, ang
inyo mga kabataan kag ang inyo mga

* Dagat nga Maasin, dagat nga Pa-
tay.
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kahayupan (nakahibalo ako nga may
madamu kamo nga kahayupan) maga-
puliiyo sa inyo mga kabanwaanan, nga
ginhatag ko sa inyo,

20 Tubtiib nga si lehoba magpapa-
huway sa inyo mga utud, subung sa

inyo, kag niagtalagiya man sila sang
duta, nga ginhatag sa ila ni lehoba, nga
inj'^o Dios, sa isa ka luyo sang lordan

;

kag magapalauli kamo ang tagsatagsa
sa iya kaugalingon nga pagkabutang,
nga ginhatag ko sa inyo.

21 Niyan nagsogo man ako kay losue,

nga nagasiling : Ang imo mga mata
nakakita sang tanan nga ginhimo ni

lehoba, nga inyo Dios, sa sining duha
ka hari: amo ining pagahimoon ni

lehoba sa tanan nga mga ginharian nga
pagaagihan mo.
22 Dili kamo magkalahadluk sa ila,

kay si lehoba nga inyo Dios, amo gid

ang nagapakigaway tungud sa inyo.

23 Kag sadto nga dag-on nag-ampo
ako kay lehoba, nga nagasiling :

24 Ginoo nga si lehoba, ikaw nagsugiid

sa pagpakita sa imo ulipon sang imo pag-
kadaku, kag sang imo kamut nga gam-
hanan : kay I ano nga dios bala sa langit

kon sa duta, nga sarang makahimo sing

mga buluhaton kag sing mga kaisug nga
makatilingala subung sang mga hiniiha-

tan mo ?

25 Tuguti ako, nga magtabok ako kag
magtan-aw sadtong maayo nga duta,

nga yara sa pihak sang lordan, yadtong
magayon nga bukid kag ang Libano.

26 Apang si lehoba naakig batok sa

akon bangud sa inyo, kag wala sia

magpamati sa akon ; kag nagsiling sa

akon si lehoba : Tuman na : dili ka na
maghambal liwan sa akon nahanungud
sini nga butang.

27 Tukad-ka sa putokputokan sang
Pisga, kag bayavva ang imo mga mata
nayon sa Katundan kag nayon sa Amin-
han, kag nayon sa Bagatnan kag nayon
sa Sidlangan, kag tuluka sang imo mga
mata ; kay indi ka sarang makatabok sa

sini nga lordan.

28 Kag sogoa si losue, kag pasaliga

sia kag palig-ona sia ; kay sia magaagi
sa atubangan sini nga banwa, kag sia

among magapatagiya sa ila sang duta,

nga makita mo.
29 Kag nagpuluyo kita sa nalupyakan

sa atubangan sang Bet-Peor.

SI Moises r>agalaygay sa niga Israelinhon nga

oiagr'aladayon sila nga mga matutum

kay lehoba.

A BUSA karon, Israel, pamatii ang
i mga palatukuran kag ang mga tulu-

manon, nga ginatudlo ko sa inyo, sa
pagbutang sa ila sa buhat, agud nga
magkalabuhi kamo kag magsululud ka-
mo, sa pagtagiya sang duta, nga gina-
hatag sa inyo ni lehoba, nga Dios sang
inyo mga ginikanan.

2 Di'i kamo magdugang sing bisan
ano sa polong, nga ginasogo ko sa inj^o,

kag dili kamo magbuhin sing bisan ano sa
iya, agud nga matuman ninyo ang mga
sogo ni lehoba, nga inyo Dios, nga
ginasogo ko sa inyo,

3 Ang inyo gid mga mata nakakita
sang ginhimo ni lehoba bangud sang
Baal-Peor ; kay ang tanan nga mga
tawo nga iiagsulunud kay Baal-Peor,
ginlaglag sila ni lehoba, nga imo Dios,
sa tunga ninyo.

4 Apang kamo, nga nagtalapik kay
lehoba, nga inyo Dios, tanan kamo mga
buhi karon.

5 Tan-awa-ninyo, ako nagtudlo sa
inyo sing mga palatukuran kag mga
tulumanon, sono sang ginsogo ni lehoba,
nga akon Dios, sa akon, agud nga pagi-

butang ninyo sila sa buhat sa duta, diin

magasululiid kamo sa pagtagiya sa iya.

6 Busa, bantayi-ninyo sila kag ibutang
ninyo sila sa buhat ; kay ini among inyo
kaalam kag ang inyo ihibalo, sa mga
mata sang mga katawohan, nga sila

magapalamati sining tanan nga mga
palatukuran, kag magasililing sila : Sa
pagkamatuud ining daku nga katawohan
among banwa nga maalam kag mahi-
baloanon.

7 Kag I ano bala ang daku nga kata-

v/ohan nga may mga dios nga malapit
sa iya, subung kay lehoba, nga inyo
Dios, sa gihapon nga pagtawgon naton
sia ?

8 Kag ,; ano bala ang daku nga kata-

wohan nga may mga palatukuran kag
mga tulumanon nga matarung, subung
sining tanan nga kasogoan, nga gina-

butang ko karon sa atubangan ninyo ?

9 Lamang, mag-andam-ka sa imo kag
bantayi sing maayo ang imo kalag, basi

pa hikalimtan mo ang mga butang nga
nakita sang imo gid mga mata, kag basi

pa magpalayo sila sa imo tagiposoon,
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sa tanan nga mga adlaw sang imo ka-

buhi ; kondi ipakilala sila sa imo mga
anak kag sa mga anak sang imo mga
anak.

10 Sang adlaw nga nag-atubang ka

kay lehoba, nga imo Dies, sa Horeb,
sang si lehoba nagsiling sa akon : I-

tipon ako sang banwa, kag pagapapa-
mation ko sila sang akon mga polong,

agud nga magtoon sila sa pagkahadluk
sa akon sa tanan nga mga adlaw, nga
magakalabuhi sila sa ibabaw sang duta,

kag agud nga pagitudlo nila sila sa ila

mga anak

;

11 Niyan nagpalalapit kamo, kag didto

kamo sa kunsaran sang bukid ; kag ang
bukid nagdabdab sing kalayo tubtub
sa alibutud sang mga langit ; kag may
mga ksdulum, mga gal-um kag mga
kadudulraan nga pitipit.

12 Kag naghambal si lehoba sa inyo

sa tunga sang kalayo : nabatian ninyo
ang tingug sang mga polong, apang
wala kamo sing nakita nga bisan ano
nga dagway, lamang ginpamatian ang
isa ka tingug.

13 Kag ginbantala niya sa inyo ang
iya katipan, ang napulo ka polong, nga
ginsogo niya sa inyo, nga ibutang ninyo
sa buhat , kag ginsulat niya sila sa iba-

baw sang duha ka tapi nga bato.

14 Sa sadto nga dag-on nagsogo man
si lehoba sa akon nga pagtudloan ko
kamo sang mga palatukuran kag sang
mga tulumanop, agud nga pagibutang
ninyo sila sa buhat, sa duta diin maga-
sululud kamo sa pagtagiya sa iya.

15 Busa, pagaandaman ninyo sing

maayo ang inyo mga kalag ; kay wala
sing bisan ano nga dagway nga nakita
ninyo, sang adlaw nga si lehoba nag-
hambal sa inyo sa Horeb sa tunga sang
kalayo ;

16 Easi pa nga magkaladuuut kamo
kag maghilimo kamo nga sa inyo sing

mga larawan nga tinigban sa kaangay
sang bisang ano nga dagway, dagway
sang lalaki kon sang babae ;

17 Bisan dagway sang bisan ano nga
sapat nga yara sa duta, bisan dagway
sang bisan ano nga pispis nga pakpa-
kan, nga nagalupad sa langit

;

18 Bisan dagway sang bisan ano nga
sapat nga nagaguyud sa duta, bisan dag-
way sang bisan ano nga isda, nga yara
sa mga tubig sa idalum sang duta

;

19 Kag basi pa nga, sa pagbayaw mo

sang mga mata sa kalangitan kag maka-
kita mo ang adlaw kag ang bulan, kag
ang mga bitoon kag ang bug-os nga
kasoldadosan sang langit, mabuyok ka
sa pagyaub sa atubangan nila kag sa pag-
alagad sa ila ; butang nga ginhatag ni

lehoba, nga imo Dios, subung nga
bahin sang tanan nga mga katawohan
sa idalum sang tanan nga kalangitan,

20 Apang sa inyo, si lehoba nagkuha
sa inyo kag ginkuha niya kamo sa da-
pug nga salsalon, sa Egipto, agud nga
magmanginbanwa ni3a kamo nga pa-
nublion, subung nga ginaian-aw ninyo
karon.

21 Kag si lehoba naakig batok sa
akon bangud sa inyo, kag nagsumpa sia,

nga indi ako makatabok sang lordan
kag indi ako makasulud sa maayo nga
duta, nga ginabatag nga panublion sa
imo ni lehoba, nga imo Dios.

22 Apang ako dapat nga mapatay sa
sini nga duta, kag indi ako sarang ma-
katabok sang lordan ; apang kamo ma-
gatalabok kag magatalagiya sadtong
maayo nga duta.

23 Mag-alandam-kamo, basi pa nga
malipatan ninyo ang katipan ni lehoba,
nga inyo Dios, nga ginhimo niya sa

inyo, kag basi pa maghilimo kamo sing

bisan ano nga larawan nga tinigban, sa

kaangay sang bisan ano nga butang
nga gindumili ni lehoba, nga imo Dios,

sa imo

;

24 Kay si lehoba, nga imo Dios,

among isa ka kalayo nga manughalun-
hon, isa ka Dios nga maimon.

25 Kon makapanganak na kamo
sing mga anak kag mga apo, kag
magtiligulang na kamo sa duta, kag kon
rnagkaladunut kamo, kag maghilimo
kamo sing mga larawan nga tinigban sa

kaangay sang bisan ano nga butang,
kag maghilimo kamo sing malain sa

mga mata ni lehoba, nga inyo Dios, sa

pagpaakig sa iya

;

26 Ginabutang ko karon nga saksi

batok sa inyo ang langit kag ang duta,

nga magakalamatay kamo, magakala-
matay kamo sing madali gid sa ibabaw
sang duta, nga sa pagtabok sang lordan,
nagalalakat kamo sa pagtagiya sa iya :

indi maglalawig kamo sang inyo mga
adlaw sa iya, kondi nga pagapanlagia-
gon kamo sing bug-os gid.

27 Kag si lehoba magapaalaplaag sa

inyo sa tunga sang mga katawohan, kag
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magakalabilin kamo nga pila ka bilog

lamang sa kadamuon sa tunga sang mga
katawoban, nga pagadalhan sa inyo ni

lehoba.
28 Kag magaalaJagad kamo didto sa

mga dios, nga binuhatan sang mga
kamut sang mga tawo, mga dios nga
kahoy kag nga bato, nga indi makakita,
bisan makabati, bisan makakaon, bisan
makapaninghot

;

29 Apang tubtub didto, pagapangi-
laon mo si lehoba, nga imo Dios ; kag
makit-an mo sia, kon pagpangitaon mo
sia sa bug-os mo nga tagiposoon kag sa

bug-os mo nga kalag.

30 Kon yara ka sa kasakitan gid, kag
mag-alabut sa imo ining tanan nga mga
butang sa olehe nga mga adlaw, maga-
balik ka kay lehoba, nga imo Dios, kag
magapamati ka sang iya tingug.

31 Kay si lehoba, nga imo Dios, among
Dios nga maloloyon: indi magabiyasiasa
imo, kag indi magalaglagsa imo, kag indi

magakalimot sia sang katipan sang imo
mga ginikanan,nga ginsumpaniyasa ila.

32 Busa, magpamangkot-ka sang mga
nagliligad nga panag-on, nga naguluna
sa imo, kutub sang adiaw nga gintuga
sang Dios ang tawo sa ibabaw sang
duta, kag kutub sa isa ka ukbung sang
langit tubtub sa isa ka ukbung : i naha-
nabu bala ang kaangay nga butang sa

siningdaku nga butang, kag nabatian

mo ang daw nagaangayangay sini ?

33 I Nabatian bala sang isa ka banwa
ang tingug sang Dios, nga naghambal
gikan sa tunga sang kalayo, subung sang
nabatian mo, kag nagkabuhi ka ?

34 Kon, i'nagtilaw bala ang isa ka
Dios sa pagkari sa pagkuha nga sa iya sing

isa ka katawohan gikan sa tunga sang
isa ka katawohan, nga may m.ga pag-
tilaw, may mga talandaan kag may mga
kalatingalahan, kag tungud sang pagi-

linaway, kag tungud sang makusug nga
kamut, kag tungud sang inuntay nga
butkon, kag nga may dalagku nga mga
kakugmat, sono sa tanan nga ginhi-

mo ni lehoba, nga imo Dios, nga sainyo
sa Egipto sa atubangan sang imo gid

mga mata ?

35 Sa imo ginpakita ina, agud nga ma-
kasayud ka, nga si lehoba amo lamang
ang Dios kag wala na sing iban luwas
sa iya.

36 Gikan sa langit ginpabati niya ikaw
sang iya tingug sa pagtudlo sa imo

;

kag sa ibabaw sang duta ginpakita niya
sa imo ang iya daku nga kalayo, kag
nabatian mo ang iya mga polong gikan
sa tunga sang kalayo.

37 Kag tungud kay ginhigugma man
niya ang imo mga ginikanan, ginpili ni-

ya ang imo kaliwatan sa olehe nila, kag
ginpagowa niya ikaw sa Egipto, sa atu-

bangan niya, tungud sang iya daku nga
gahum,

38 Sa pagsobol sa atubangan nimo
sing mga katawohan nga labing dalagku
kag labing mga makusug pa sa imo, sa

pagpasulud sa im.o sa ila duta, kag pag-
hatag sini sa imo nga panublion, subung
sang ginatan-aw mo karon.

39 Busa, magsayud-ka karon nga adlaw
kag panumduma sa imo tagiposoon, nga
si lehoba lamang amo ang Dios sa kala-

ngitan pa ibabaw kag sa ibabaw sang
duta pa idalum : wala na gid sing iban.

40 Bantayi ang iya mga palatukuran
kag ang iya mga sogo, nga glnasogo ko
karon sa inyo, agud nga sa imo may
kaayohan kag sa imo mga anak sa ole-

he nimo, kag nga pagpalawigon mo
ang imo mga adlaw sa ibabaw sang du-
ta, nga ginahatag sa imo ni lehoba nga
imo Dios, sa gihapon."

JVJga banwa nfa daiangpan sa Sidlangao

sans lordan.

41 Niyan ginpain ni Moises ang tatlo

ka banv/a sa isa ka luyo sang lordan
nayon sa sulubangan sang adlaw,

42 Agud nga magpalagyo didto ang
nakapatay sing tawo, nga makapatay sa

iya masigkatawo sing indi hungud, nga
wala niya pagdumti sia, bisan kahapon,
bisan sa isa kahapon, kag nga sa maka-
palagyo sia sa sining mga banwa, mag-
kabuhi sia

;

43 Kon sayoron : ang Beser sa kahana-
yakan, sa duta sang kapatagan, nga sa

mga Rubeninhon ; ang Ramot, sa Ga-
laad, nga sa mga Gadinhon ; kag ang
Golam, sa Basan, nga sa mga Manasin-
hon.

Ang Pagsiilit sang Napulo ka Sogo.

44 Busa, ini among kasogoan nga gin-

pahamtang ni Moises sa atubangan sang
mga inanak ni Israel.

45 Ini among mga pagkamatuud, mga
palatukuran kag mga tulumanon, nga
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ginmitlang ni Moises sa mga inanak ni

Israel, sang naggulowa sila sa Egipto,

46 Sa isa ka luyo sang Jordan, sa na-

lupyakan, sa atubangan sang Bet-Peor,

sa duta ni Sihon, hari sang mga Amo-
rinhon, nga nagpuluyo sa Hesbon, nga
ginpilas ni Moises kag sang mga inanak

ni Israel, sang nakagowa na sila sa E-
gipto.

47 Kag nagtalagiya sila sang lya duta

kag sang duta ni Og, hari sa Basan,

duha ka hari sang mga Amorinhon, nga
yara sa isa ka luyo sang lordan, nayon
sa sulubangan sang adlaw :

48 Kubtub sa Aroer, nga ara sa

pangpang sang kasulgan sang Arnon,
tubtub sa bukid sang Sion (nga among
Hermon)

:

49 Kag ang bug-os nga kapatagan sa

isa ka luyo sang lordan, nayon sa Sid-

iangan, tubtub sa dagat sang kapatagan,

sa kunsaran sang Pisga.

5 KAG ginpatipon ni Moises ang bug-
os nga Israel, kag nagsiling sa ila

:

" Pamatii, Israel, ang mga palatukuran

kag ang mga tulumanon, nga ginamit-

lang ko karon sa inyo mga idulungug.

Pagaton-an ninyo sila kag pagaandaman
ninyo ang pagbutang sa ila sa buhat.

2 Si lehoba, nga aton Dios, naghimo
sing isa ka katipan sa aton sa Horeb.

3 Indi sa aton mga ginikanan ginhimo
ni lehoba ini nga katipan ; kondi sa

aton, sa aton tanan nga yari diri gid nga
mga buhi karon.

4 Sa atubangay nagpakighambal sa

aton si lehoba sa bukid gikan sa tunga
sang kalayo.

5 Kag ako sadto didto sa tunga ninyo
kag ni lehoba, sa pagpatpat sa inyo
sang polong ni lehoba ; kay nagkalahad-
luk kamo sa atubangan sang kalayo, kag
wala kamo magtulukad sa bukid. Nag-
hambal sia, nga nagasiling :

6 Ako amo si lehoba, nga imo Dios,
nga nagpagowa sa imo sa duta sang
Egipto, sa balay sang mga ulipon.

7 Dili ka raaghuput sing liwan nga
mga dios sa atubangan nakon.

8 Dili ka maghimo nga sa imo sing la-

rawan nga tinigban, bisan ano nga
butang nga kaangay sang didto sa iba-

baw sang langit, bisan sang didto sa

idalum sang duta, bisan sang didto sa

mga tubig sa idalum sang duta.

9 Dili ka magyaub sa ila, kag dili ka

raagtahud sa ila ; kay ako si lehoba, nga
imo Dios, Dios nga maimon, nga naga-
duaw sang kalautan sang mga ginikanan
sa ibabaw sang mga anak tubtub sa

ikatlo kag sa ikap-at ka kaliwatan sang
mga nagadulumut sa akon

;

10 Kag nga nagakalooy sa iinibo sa

mga nagahigugma sa akon kag naga-
bantay sang akon mga sogo.

11 Dili mo paggamiton ang ngalan ni

lehoba, nga imo Dios, sa walay kapusla-
nan, kay indi pagkabigon ni lehoba nga
wala sing sala ang maggamit sang iya

ngalan sa wala sing kapuslanan.
12 Bantayan-mo ang adlaw nga inug-

pahuway sa pagpakabalaan sa iya, sono
sang ginsogo ni lehoba, nga imo Dios, sa

imo.
13 Sa anum ka adlaw magapangabud-

lay ka kag magahimo ka sang tanan nga
imo buluhaton.

14 Apang ang ikapito ka adlaw amo
ang isa ka adlaw nga inugpahuway kay
lehoba, nga imo Dios : dili ka maghimo
sing bisan ano nga buluhaton, ikaw,

bisan ang imo anak nga lalaki, bisan ang
imo anak nga babae, bisan ang imo
ulipon nga lalaki, bisan ang imo ulipon

nga babae, bisan ang imo baka, bisan

ang imo asno, bisan ano sang imo mga
sapat, bisan ang dumuluong nga yara
sa sulud sang imo mga gawang ; agud
nga magpahuway ang imo ulipon nga
lalaki kag ang imo ulipon nga babae
subung sa imo.

15 Kag panumduma, nga ikaw nangin-

ulipon 7nan sa duta sang Egipto, kag
nga si lehoba, nga imo Dios, nagpagowa
sa imo didto sa makusug nga kamut kag
inuntay nga butkon : tungud sini si

lehoba, nga imo Dios, nagsogo sa imo,
nga magbantay ka sang adlaw nga
inugpahuway.

16 Tahoron-mo ang imo amay kag
ang imo iloy, sono sang ginsogo sa imo
ni lehoba, nga imo Dios, agud nga mag-
lawig ang imo mga adlaw kag agud nga
sa imo may kaayohan sa ibabaw sang
duta, nga ginahatag sa imo ni lehoba,

nga imo Dios.

17 Dili ka magpatay.
18 Dili ka magpanglahi.

19 Dili ka magpangawat.
20 Dili ka magsaksi sing butig batok

sa imo masigkatawo.
21 Dili mo pagkaibugan ang asawa

sang imo isigkatawo ; dili m.o pagkai-
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bugan ang balay sang imo isigkatawo,

bisaii ang iya duta, bisan ang iya ulipon

nga lalaki, bisan ang iya ulipon nga
babae, bisan ang iya baka, bisan ang iya

asno, bisan ano nga butang nga iya sang
imo masigkatawo.

22 Ini nga mga polong ginhambal ni

lehoba sa bug-os ninyo nga katilingban

sa bukid, gikan sa tunga sang kalayo,
sang panganud kag sang pitipit nga ka-
dudulman, sa daku nga tingug, kag wala
na niya pagdugangi. Kag ginsulat niya
sila sa ibabaw sang duha ka tapi nga
bato, kag ginhatag niya sila sa akon.

23 Kag sang nakabati kamo sang
tingug gikan sa tunga sang kadudulman
kag nakita ninyo ang bukid nga naga-
dabdab sang kalayo, nahanabu nga
nagpalalapit kamo sa akon, ang tanan
ninyo nga mga pangolo sang kabikahan
kag ang inyo mga tigulang.

24 Kag nagsililing kamo : Yari karon,
si Ichoba, nga aton Dios, nagpakita sa

atoii sang iya himaya kag sang iya

pagkadaku, kag nabatian naton ang iya

tingug gikan sa tunga sang kalayo

:

karon nakita naton, nga si lehoba naga-
hambal sa tawo kag nga ang tawo
nagakabuhi.

25 Busa karon, l Kay ngaa bala maga-
kalamatay kita ? Kay ining daku nga
kalayo magaupud sa aton : kon makabati
kita liwan sang tingug ni lehoba, nga
aton Dios, magakalamatay kita.

26 Kay
,i
sin-o bala sa tanan nga unud

nga nakapamati subung sa aton sang
tingug sang Dios nga buhi, nga naga-
hambal gikan sa tunga sang kalayo, kag
nagkabuhi sia ?

27 Palapit-ka kag pamatii ang tanan
nga mga butang, nga pagaisiling ni le-

hoba, nga aton Dios ; kag ikaw, ikaw
magahambal sa anion sang tanan nga
pagaisiling sa imo ni lehoba, nga aton
DioSjkag kami magapalamati kag pa-
gahimoon namon ini.

28 Kag nabatian si lehoba ang tingug
sang inyo mga polong, sang nagha-
lambal kamo sa akon ; kag nagsiling sa
akon si lehoba : Nabatian ko ang
tingug sang mga polong sini nga banwa,
nga sila nagsililing sa imo : ginsililing

nila sing maayo ang tanan nga gin-

hambal nila.

29 i
Kabay pa nga gihapon may ila

sila sini nga tagiposoon, agud nga
magkahadluk sila sa akon kag rnag-

bantay sila sang tanan nakon nga mga
sogo, agud nga sa ila kag sa ila mga
anak may kaayohan sa gihapon !

30 Kadto-ka, isiling sa ila : Palauli-

kamo sa inyo mga layanglayang
;

31 Apang ikaw, magpabilin-ka diri sa
akon, kag pagaisiling ko sa imo ang
tanan nga mga sogo, kag mga palatu-
kuran kag mga tulumanon, nga pagai-
tudlo mo sa ila, agud nga pagaibutang
nila sila sa buhat, sa duta nga ginahatag
ko so ila sa pagtagiya sa iya.

32 Busa, alandami-ninyo sa paghimo
sono sang ginsogo ni lehoba, nga inyo
Dios, sa inyo : dili kamo maglilipas bi-

san sa too, bisan sa wala.

33 Magalalakat kamo sa tanan nga
dalan, nga ginsogo sa inyo ni lehoba,
nga inyo Dios, agud nga magkalabuhi
kamo kag kamo may kaayohan kag
pagapalawigon ninyo ang inyo mga
adiaw sa duta, nga pagatagiyahon
ninyo»

Mga laygay sa pagkaniatinumanon.

6 KAG, yari karon, ang sogo, ang
mga palatukuran kag ang mga tu-

lumanon, nga ginsogo ni lehoba, nga
inyo Dios, nga pagitudlo ko sa inyo,

agud nga pagi butang ninyo sila sa
buhat sa duta, nga inyo ginakadtoan sa

pagtagiya sa iya

:

2 Agud nga magkahadluk ka kay
lehoba, nga imo Dios, nga magbantay
ka sa bug-os nga mga adlaw sang imo
kabuhi sang tanan niya nga mga palatu-

kuran kag sang iya mga sogo, nga gina-

sogo ko sa imo, ikaw ang imo anak, kag
ang anak sang imo anak, kag agud nga
maglalawig ang imo mga adlaw.

3 Magapamati ka, Israel, kag maga-
andam ka sa pagbutang sa ila sa buhat,

agud nga may kaayohan ka, kag agud
nga magdamu ka gid, sa duta nga naga-
ilig sing gatas kag dugos, sono sang
ginsiling sa inyo ni lehoba, ang Dios
sang imo mga ginikanan.

4 Pamati-ka, Isreal r Si lehoba amo
ang aton Dios, si lehoba lamang.

5 Kag magahigugma ka kay lehoba,
nga imo Dios, sa bug-os mo nga tagipo-

soon, kag sa bug-os mo nga kalag kag sa

bug-os mo nga kusug.
6 Kag ini nga mga polong nga gina-

sogo ko karon sa imo, manginsaibabaw
•^ang imo tagiposoon.
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7 Kag pagapadutlon mo sila sa imo
mga anak, kag pagaihambal mo sila sa

nagalingkod ka sa imo balay, kag sa na-

galakat ka sa dalan, kag sa paghigda mo
kag kon magbangon ka.

8 Kag pagaisabud mo sila nga tanda-

an sa imo kamut, kag mangintandaan
sila sa agtang sa tunga sang imo mga
mata.

9 Kag pagaisulat mo sila sa mga
bakalan sang imo balay kag sa imo mga
gawang.

10 Kag sang napasulud ka na ni le-

hoba, nga imo Dios, sa duta, nga gin-

sumpa niya sa imo mga ginikanan, kay
Abraham, kay Isaak kag kay lakob, nga
pagaihatag sia niya sa imo : kon sayoron,

m,ga kabanwaanan ngadalagku kag mga
maayo, nga wala ka magpatindugj

11 Kag mga balay nga puno sang
tanan nga kaayohan, nga wala mo pag-
pun-a ; kag mga bobon nga pinakutkut,

nga wala mo pagkutkuta ; mga ulubasan
kag mga kaolibahan, nga wala mo pag-
tamni ; kag magakaon ka kag mabusug
ka

;

12 Niyan mag-andam-ka, basi pa nga
magkalipat ka kay lehoba, nga nagpa-
gowa sa imo sa duta sang Egipto sa

balay sang mga ulipon.

13 Kay lehoba, nga imo Dios, maga-
kahadluk ka, kag sa iya magaalagad ka,

kag tungud sang iya ngalan magasumpa
ka.

14 Dili kamo magalalakat sa olehe
sang liwan nga mga dios, sang mga dios

sang mga katawohan, nga yara sa pali-

bot ninyo.

15 Kay si lehoba, nga imo Dios, nga
yara sa tunga nimo, among Dios nga
maimon ; basi pa nga magsiga ang ka-

akig ni lehoba, nga imo Dios, batok sa

imo, kag paglaglagon ka niya sa ibabaw
sang kadaygan sang duta.

16 Kag dili ninyo pagsulayon si leho-
ba, nga inj^o Dios, subung sang pagsulay
ninyo sa iya sa Masa.

17 Pagabantayan ninj'^o sing mainan-
damon gid ang mga sogo ni lehoba, nga
inyo Dios, kag ang iya mga pagpama-
tuud, kag ang iya mga palatukuran, nga
ginsogo niya sa imo.

18 Kag pagahimoon mo ang matad-
lung kag maayo sa mga mata ni lehoba,
agud nga may kaayohon ka, kag nga
magsulud ka kag magvagiya sadtong ma-

ayo nga duta, nga ginsumpa ni lehoba
sa imo mga ginikanan,

19 Nga nagasobol sang tanan mo nga
mga kaaway sa atubangan nimo, sono
sang ginsiling ni lehoba.

20 Kon sa buas nga adlaw magpa-
mangkot sa . imo ang imo anak, nga
nagasiling : i Ano bala ang kahologan
sang mga pagpamatuud, sang mga pala-

tukuran kag sang mga tulumanon, nga
ginsogo sa inyo ni lehoba, nga aton
Dios ?

21 Magasiling ka sa imo anak : Kami
mga ulipon sadto ni Paraon sa Egipto
kag si lehoba nagpagowa sa amon
gikan sa Egipto, tungud sa makusug
nga kamut

;

22 Kag si lehoba naghimo sing mga
talandaan kag mga kalatingalahan nga
dalagku kag makalaglag batok sa Egipto,

batok kay Paraon kag batok sa bug-os
niya nga balay, sa atubangan sang amon
mga mata.

23 Kag glnpagowa niya kami didto,

sa pagdala sa amon diri kag sa paghatag
sa amon sini nga data, nga ginsumpa
niya sa amon mga ginikanan

;

24 Kag nagsogo sa amon si lehoba,

nga pagibutang namon sa buhat ining

tanan nga mga palatukuran, kag nga
magkahadluk kami kay lehoba, nga
amon Dios, agud nga may kaayohan
kami sa gihapon, kag agud nga pag-
buhion niya kami, subung sang ginatan-

aw karon.

25 Kag ini manginkatarungan nga sa

aton, nga mag-andam kita sa pagbutang
sa buhat sining tanan nga sogo sa atu-

bangan ni lehoba, nga aton Dios, sono
sang ginsogo niya sa aton.

Sogo sa paglagiag sang mga Kaaaanhon kag sang

ila mga diosdios .

7 KON napasulud ka na ni lehoba,
nga imo Dios, sa duta sa diin naga-

lakat ka sa pagtagiya sa iya, kag napa-
nobol na niya sa atubangan nimo ang
madamu nga mga katawohan, ang mga
Hetinhon, ang mga Gergesinhon, ang
mga Amorinhon, ang mga Kanaanhon,
ang mga Peresinhon, ang mga Hebin-
hon kag ang mga lebusinhon, pito ka
katawohan nga labi paka dalagku kag
labing mga makusug pa sa imo,

2 Kag kon natugyan na sila ni lehoba,
nga imo Dios, sa atubangan nimo, kag
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napilas mo na sila, pagatagudilian mo
gid sila : dili ka magpakigkatipan sa ila,

kag dili ka magkalooy sa ila.

3 Dili ka magpangasawa sa ila : dili

ka maghatag sang imo anak nga babae
sa iya anak nga lalaki, kag dili ka magku-
ha sang i3'a anak nga babae nga sa imo
anak nga lalaki.

4 Kay pagapatalikdon fiila ang imo
anak sa olehe nakon, kag magaalagad
sila sa liwan nga mga dios, kag ang
kasingkal ni lehoba magasiga batok sa

inyo, kag pagalaglagon ka niya sa ma-
dali.

5 Busa, amo ini ang pagahimoon
ninyo sa ila : pagalaglagon ninyo ang
ila mga halaran, pagapangdugmukon
ninyo ang ila mga larawan, pagapa-
raudlon ninyo ang ila mga Asherim, kag
panunugon ninyo sa kalayo ang ila mga
larawan nga tinigban

;

6 Kay amo ikaw angbanwanga bala-

an nga kay lehoba, nga imo Dios : si le-

hoba, nga imo Dios, nagpili sa imo, agud
nga manginbanwa ikaw niya nga pina-
sahi gikan sa tunga sang tanan nga mga
katawohan nga yara sa ibabaw sang ka-
daygan sang duta.

7 Indi tungud kay kamo labing ma-
damu sang tanan nga mga banwa gin-

higugma kamo ni lehoba kag ginpili

kamo niya, kay kamo among labing di-

yotay sang tanan nga mga banwa
;

8 Kondi tungud kay si lehoba naga-
higugma sa inyo, kag tungud kay naga-
bantay sia sang panumpa, nga ginsumpa
niya sa inyo mga ginikanan, tungud sini

ginpagowa kamo ni lehoba sa makusug
nga kamut, kag gintubus niya kamo sa

balay sang mga ulipon, sa kam.ut ni

Paraon, nga hari sa Egipto.

9 Kag makilala mo, nga si lehoba, nga
imo Dios, among Dios, ang Dios nga
matutum, nga nagabantay sang katipan
kag sang kalooy sa mga nagahigugma sa
iya kag nga nagabantay sang iya mga
sogo tubtub sa linibo nga kaliwatan

;

10 Kag sa mga nagadulumut sa iya,

ginabayaran niya sa ila nawung nga sa

paglaglag sa ila : wala sia magapadugay
sa nagadumut sa iya : sa iya gid nawung
pagaihatag niya sa iya ang bayad.

IT Kag pagabantayan mo ang sogo,
ang mga palatukuran kag ang mga
tulumanon, nga ghiasogo ko karon sa
imo, nga pagibutang mo sila sa buhat.

12 Kag mahanabu nga, tungud kay

nagpamati kamo sining mga tulumanon
kag kay ginbantayan nimo sila, kag
ginbutang ninyo sa buhat sila, si lehoba
nga imo Dios magabantay, nga sa imo,
sang katipan kag sang kalooy, nga
ginsumpa niya sa imo mga ginikanan

:

13 Kag pagahigugmaon, kag paga-
pakamaayohon ka niya, kag paga-
padamuon ka niya ; kag pagapakamaa-
yohon niya ang bunga sang imo tian,

kag ang bunga sang imo duta, ang imo
trigo, imo duga sang ubas kag ang imo
lana, ang binata sang imo mga baka kag
ang mga magamay sang imo mga obeha,
sia ibabaw sang duta nga ginsumpa niya
sa imo mga ginikanan, nga pagaihatag
niya sia sa imo.

14 Manginpinapakamaayo ka labi pa
sang tanan nga mga banwa ; wala sa
tunga nimo sing ba-was, bisan lalaki, bi-

san babae, bisan sa tunga sang imo mga
sapat.

15 Pagaipalayo sa imo ni lehoba ang
tanan nga balatian kag ang tanan nga
mga kalalat-an sang Egipto, nga nakila-

la mo ; indi niya pagaibutang sila sa

ibabaw nimo, kondi nga pagaibutang
niya sila sa ibabaw sang tanan nga ma-
gadulumut sa imo.

16 Kag pagahalunhonon mo ang ta-

nan nga mga katawohan, nga ginahatag
sa imo ni lehoba, nga imo Dios ; ang
imo mga mata manginwalay kalooy sa

ila ; kag indi ka magaalagad sa ila mga
dios, kay ini manginsiod sa imo.

17 Kon nagasiling ka sa imo tagipo-

soon : Ining mga katawohan labi pa
ka damn sa akon, i paano bala ang pag-
kasarang ko sa pagsobol sa ila ?

18 Dili ka mahadluk sa ila. Panum-
duma sing maayo ang ginhimo ni leho-
ba, nga imo Dios, kay Paraon kag sa

bug-OS nga Egipto.

19 Dumdtwia ang mga dalagku nga
mga pagtilaw nga nakita sang imo mga
mata, ang mga talandaan kag ang mga
kalatingalahan, kag ang mabaskug nga
kamut kag ang butkon nga inuntay, nga
ginpagowa sa imo ni lehoha, nga imo
Dios. Amo man ini ang pagahimoon ni

lehoba, nga imo Dios, sa tanan nga mga
banwa nga imo ginakahadlukan.

20 Labut pa sini, si lehoba, nga imo
Dios magapadala batok sa ila sing mga
alingayo tubtub nga magkalamatay ang
mga nagakalabilin kag ang mga naga-
palanago sa atubangan nimo.
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21 Dili ka magkakugmat sa atubangan
nila, kay si lehoba, nga imo Dios, yara sa

tunga nimo, Dios nga daku kag niaka-

haladluk.

22 Kag si lehoba, nga imo DioS; ma-
gasobol sini nga mga katawohan sa

atubangan nimo sa inanay : indi ka sa-

rang makaubus sa ila sa gilayon, basi

pa nga ang kasapatan sang latagon mag-
dalamu batok sa imo.

23 Apang si lehoba, nga imo Dios,

magatugyan sa ila sa atubangan nimo,
kag sia magapilas sa ila sa daku nga
pagpilas, tubtub nga magkalalaglag sija.

24 Kag pagaitugyan man niya ang ila

mga hari sa imo kamut, kag pagalagla-

gon mo ang ila ngalan sa idalum sang
langit. V/ala sing bisan sin-o nga ma-
kagatubang sa imo, tubtub nga malaglag
mo na sila.

25 Pagasunugon mo sa kalayo ang
mga larawan nga tinigban sang ila mga
dios : dili mo pagkaibugan ang pilak kag
ang bulawan nga yara sa ibabaw nila,

bisan magkuha ka sini nga sa imo, basi

pa nga m.agmanginsiod mo sia ; kay isa

ka kangil-aran ini nga kay lehoba, nga
imo Dios.

26 Kag dili mo pagpasudlon ang ka-

ngil-aran sa imo balay, agud nga indi ka
magmangintinaagudilian subung sa iya:

pagadumtan mo sia sing bug-os, kag
pagakangil-aran mo sia sing bug-os, kay
tinagudilian sia.

Ang mga kaayohan sang Dios among ksbang*

danan sang pagkamatagubaluson.

8ANDAMI-ninyo sa pagbutangsa bu-
hat ang tanaa nga mga sogo, nga

ginasogo ko sa in3'o karon, agud nga
magkalabuhi kamo kag magdalamu
kamo, kag magsululud kamo sa pagtagiya
sang duta, nga ginsumpa ni lehoba sa

in3'^o mga ginikanan.
2 Panumduma ang tanan nga dala-

non nga ginpalaktan sa imo ni lehoba,
nga imo Dios, sining kap-atan ka tuig sa

kahanayakan, sa pagpapaubus sa imo, sa
pagtilaw sa imo, sa pagkilala sang yara
sa imo tagiposoon : kon pagabancayan
mo, kon dili, ang iya mga sogo.

5 Ginpapaubus ka niya, ginpagutuman
ka niya, kag ginpakaon ka niya sang
mana, nga wala mo makilal-i, bisan na-
kilala ini sang imo m.ga ginikanan, sa

pagpahibalo sa imo, nga indi lamang sa

tinapay nagakabuhi ang tawo, kondinga
sa tanan nga nagagowa sa bab^ ni leho-
ba, nagakabuhi ang tawo.

4 Sa sining kap-atan ka tuig, ang imo
panapton wala gid maglapat sa ibabaw
nimo, bisan nagbanug ang imo till.

5 Kilaiaha sa imo tagiposoon, nga su-

bung sang isa ka tawo nagasilot sa iya
anak, amo man si lehoba, nga imo Dios,
nagasilot sa imo.

6 Busa, pagabantayan mo ang mga
sogo ni lehoba, nga imo Dios, agud nga
maglakat ka sa iya mga dalanon kag
magkahadluk ka sa ya.

7 Kay si lehoba, nga imo Dios, maga-
pasulud sa imo sa isa ka maayo nga du-
ta : duta sang mga kasulgan sang mga
tubig, sang mga tuburan kag sang mga
danaw, diin nagailig ang mga iuhig sa
mga nalupyakan kagsa mga kabukiran

;

8 Duta sang trigo kag sang sebada,
kag sang mga ulubasan, kag sang mga
kaigosan kag sang mga granada ; duta
sang mga kaolibahan sa lana, kag sa du-

gos

;

9 Duta, nga sa iya indi ka makakaon
sing tinapay nga may kaiwat, nga didto

wala gid sing makulang sa imo, duta
nga ang iya mga bato among salsalon,

kag sa iya mga bukid magakali ka sing

tumbaga.
10 Magakaon kakagmabusugka, kag

magapakamaayo ka kay lehoba, nga imo
Dios, tungud sang maa3^o nga duta, nga
ginhatag niya sa imo.

11 Andam-ka, basipanga magkalimot
ka kay lehoba, nga imo Dios, sa indi

pagtuman sang iya mga sogo, sang iya

mga lulumanon kag sang iya mga paia-

tukuran, nga ginasogo ko karonsa imo
;

12 Basi nga, kon makakaon ka na
kag mabusug ka na, kag kon makapa-
tindug ka na sing mga maayo nga balay
kag nga nakapuyo ka na sa ila

;

13 Kon magdalamu na ang imo mga
kabakahan kag ang imo mga ob:-ha, kag
magbugana na ang pilak kag ang bu-
lawan sa imiO, kag magdamu na ang ta-

nan nga yara sa imo,

14 Ang imo tagiposoon magtaas kag
rnagkaiipat ka kay lehoba, nga imo
Dios, nga nagpagowa sa imo sa duta
sang Egipto, sa balay sang mga ulipon ;

15 Nga nagpalakat sa imo sa sining

daku kag makakulugmat nga kahanaya-
kan sang mga rnasingkal nga mga man-
ug kag sang mga iwiiwi, kag sa mga
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duLig nga mamala nga didto wala gid

sing tubig; nga sia nagpatubud sing

tubig sa bato nga santikan

;

I6 Nga sa kahanayakan nagsagud sa

imo sang niana, nga ang imo ginikanan
wala makakilala sa iya, sa pagpapaubus
sa imo kag sa pagtilaw sa imo, agud
nga sa katapusan sa paghimo sa imo
sing kaayohan.

1/ Busa ntag-andam-ka, basi nga masi-
ling ka sa imo tagiposoon : Ang akon
gahum kag ang kusug sang akon kamiit
nagdala sa akon sining mangad.

1

8

Apang magpanumdum-ka kay
lehoba, nga imo Dios; kay amo sia nga
nagahatag sa imo sing gahum sa paghi-
mo sang mga mangad, agud nga malig-
on ang iya katipan, nga ginsumpa niya
sa imo mga ginikanan, subung sang
ginatan-aiv sa karon nga adlaw.

19 Kag mahanabu nga, kon pagka-
limtan mo si lehoba, nga imo Dios, kag
maglakat ka sa olehe sang liwan nga
mga dios, kag mag-alagad ka sa ila, kag
sa atubangan nila magyaub ka, ginapa-
matud-an ko ini karon nga adlaw
batok sa inyo, nga sa pagkamatuud, ma-
gakalamatay kamo.
20 Magakalamatay kamo subung sang

mga kataw^ohan, nga pagalaglagon ni

lehoba sa atubangan ninyo, tungud kay
wala ninyo pagpamatii ang tingug ni

lehoba, nga inyo Dios.

Nagapapanumdum si Aloises sa mga Israeliahon

sang ila mga pagkamalaiison.

PAMATI-KA, Israel : Ikaw maga-
tabok karon sang Jordan kag m.agsu-

lud ka sa pagtagiya sang mga katawo-
han nga labing dalagku kag labing

makusug pa sa imo ; mga kabanwaanan
nga dalagku kag napanlig-on tubtub sa

langit

;

2 Isa ka banwa nga daku kag mataas,
mga anak sang mga Anakinhon, nga
nakilal-an mo, kag nabatian mo nga
ginasiling : l Sin-o bala ang makaatu-
bang sa mga anak ni Anak ?

3 Busa, mahibaloan karon nga adlaw,
nga si lehoba, nga imo Dios, among ma-
gauna sa imo nga subung sang kalayo
nga manughalunhon : sia magalaglag sa

ila, sia ang magapapaubus sa ila sa
atubangan nimo ; kag pagatabugon mo
§il^, kag pagapapason mo sila sa madali

gid, sono sang ginsiling ni lehoba sa
imo.

4 Sang nasobol na sila ni lehoba,
nga imo Dios, sa atubangan mo, dili ka
m.aghambal sa imo tagiposoon, nga na-
gasiling : tungud sang akon katarungan
ginpasuliid ako ni lehoba sa pagtagiya
sining duta ; kay tungud sang kalautan
sini nga mga katawohan pagasobolon
sila ni lehoba sa atubangan mo.

5 Indi tungud sang imo katarungan
kag indi tungud sang katadlungan sang
imo tagiposoon magasulud ka sa pag-
tagiya sang ila duta ; kondi tungud sang
kalautan sining mga katawohan paga-
sobolon sila ni lehoba, nga imo Dios, sa
atubangan mo, kag agud nga maglig-on
ang polong nga ginsumpa ni lehoba sa

imo mga ginikanan, kay Abraham, kay
Isaak kag kay lakob.

6 Busa ngani mahibaloan mo, nga indi

tungud sang imo katarungan ginahatag
sa imo ni lehoba, nga imo Dios, ining
maayo nga duta sa pagtagiya sa iya,

kay amo ikaw ang isa ka banwa nga
matig-a sing tangkogo.

7 Panumduma, dili ka magkalipat,
kon paano nga ginpaakig mo si lehoba,
nga imo Dios, sa kahanayakan : kutub
sang adlaw nga naggowa ka sa duta
sang Egipto tubtub sang inyo pag-abut
sa sini nga duug, nagnanginmalaHson
kamo batok kay lehoba.

8 Kag bisan pa sa Horeb ginpaakig
ninyo si lehoba, kag nagsingkal si leho-

ba batok sa inyo sa paglaglag sa inyo.

9 Sang nagtukad ako sa bukid, sa

pagbaton sang mga tapi nga bato, sang
mga tapi sang katipan nga ginhimo ni

lehoba sa inyo, niyan nagpuyo ako
didto sa bukid sing kap-atan ka adlaw
kag kap-atan ka gab-i ; wala ako mag-
kaon sing tinapay kag wala ako mag-
inum sing tubig:

10 Kag ginhatag sa akon ni lehoba
ang duha ka tapi nga bato, nga r.apanu-

latan sang tudlo sang Dios ; kag sa

ibabaw nila 7iapa7mlat, sono sa tanan
nga mga polong, nga ginhambal ni

lehaba sa inyo sa bukid, gikan sa tunga
sang kalayo, sang adlaw sang pagtili-

pon.
11 Kag sa katapusan sang kap-atan ka

adlaw kag kap-atan ka gab-i, nahanabu
nga ginahatag sa akon ni lehoba ang
duha ka tapi nga bato, ang mga tapi

sang katipan.
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12 Kag nagsiling sa akon si lehoba

:

Tindug-ka, panaug-ka sing madali diri,

kay ang imo banwa nadunut, ang hanwa
nga ginpagowa mo sa Egipto. Naglilipas

sila sing madali sa dalan nga ginsogo

ko sa ila : nagbuhat sila nga sa ila sing

isa ka larawan nga tinunaw.

13 Kag naghambal man si lehoba sa

akon, nga nagasiling : Nakit-an ko
ining banwa, kag yari karon, nga sia

among banwa nga matig-a sing tang-

kogo:
14 Pabayai ako, agud nga paglag-

lagon ko sila, kag panason ko ang ila

ngalan sa idalura sang langit, kag ma-
gahimo ako sa imo sing isa ka katawo-
han nga labing gamhanan kag labing

madamu pa sa ila.

15 Kag nagpauli ako, kag nagdulhog
ako sa bukid, kag nagdabdab ang bukid

sang kalayo, kag ang duha ka tapi sang
katipan yari sa akon duha ka kamut.

16 Kag nakita ko, kag yari karon,

nga nagpalakasala kamo batok kay
lehoba, nga inyo Dios; naghilimo kamo
nga sa inyo sing isa ka tinday nga baka
nga tinunaw ; naglilipas kamo sing ma-
dali sa dalan, nga ginsogo ni lehoba sa

inyo.

17 Niyan ginkaptan ko ang duha ka
tapi, kag ginpus-ang ko sila sang akon
duha ka kamut, kag ginboong ko sila sa

atubangan sang inyo mga mata.

18 Kag naghapa ako sa atubangan ni

lehoba, sabung sang sadto anay, sa sulud
sang kap-atan ka adlaw kag kap-atan
ka gab-i ; wala ako magkaon sing

tinapay kag w-ala ako maginum sing

tubig, bangud sangtanan ninyo nga sala,

nga inyo ginhimo, nga nagahimo kamo
sang malain sa mga mata ni lehoba sa

pagpaakig sa iya.

19 Kay ginkugmat ako sa atubangan
sang kaakig kag kasingkal, nga ginka-
akig ni lehoba batok sa inyo sa paglag-
lag sa inyo. Kag si lehoba nagpamati
pa sa akon sa sini nga oras.

20 Batok kay Aaron man naakig sing
daku si lehoba sa paglaglag sa iya ; kag
nangamuyo man ako tungud kay Aaron
sadtong oras.

21 Kag ang inyo sala, ang tinday nga
baka, nga inyo ginbuhat ginkuha ko, kag
ginsuPxOg ko ini sa kalayo, kag ginbuk-
buk ko ini kag ginligisko ini sing maayo
tubtub nga nangins jbung sang yab-ok

;

kag ginsabwag ko ang iya yab-ok sa
kasulgan, nga nagadulhoggikansa bukid.

22 Kag sa Tabera 7}ian kag sa Masa,
kag sa Kibrot-hataaba ginpaakig ninyo
si lehoba.

23 Kag sang ginpadala kamo ni le-

hoba kutub sa Kades-Barnea, nga
nagasiling : Talaklad-kamo kag talagiya-
kamo sang duta, nga ginhatag ko sa inyo,
nagmalalison kam.o batok sang sogo ni

lehoba, nga inyo Dios, kag w^ala ninyo
pagpatiha sia kag wala ninyo pagpa-
matii ang iya tingug.

24 Nanginmalalison kamo kay lehoba
kutub sang adlaw nga nakilala ko kamo.

25 Busa, naghapa ako sa atubangan ni

lehoba sa sulud sang kap-atan ka adlaw
kag kap-atan ka gab-i, nga didto naga-
hapa ako ; kay si lehoba nagsiling, nga
pagalaglagon kamo niya.

26 Kag nangamuyo ako kay lehoba,
nga nagasiling : Ginoo nga si lehoba,
ayaw paglaglaga ang imo banwa kag ang
imo panublion, nga imo gintubus tungud
sang imo pagkadaku, nga ginpagowa mo
sia gikan sa Egipto sa imo makusug nga
kamut.

27 Panumduma ang imo mga ulipon
nga si Abraham, si Isaak, kag si lakob :

ayaw pagtuluka ang katig-ahon sini nga
banwa kag ang iya kalautan, kag ang
iya sala

;

28 Agud nga indi magsiling ang duta,
nga ginkuhaan mo sa amon : Tungud
kay wala makasarang si lehoba sa pag-
pasulud sa ila sa duta, nga ginsiling sa
ila, kag tungud kay nagdumut sa ila,

ginpagowa sila niya sa pagpatay sa ila

sa kahanayakan.
29 IValay sapalaya7i, sila among imo

banwa kag ang imo panublion, nga gin-

pagowa mo sa imo daku nga gahum kag
sa imo inuntay nga butkon.

•\r\ SADTO nga dag-on nagsiling sa
s^ akon si lehoba : Basbas-ka sing

duha ka tapi nga bato subung sang mga
nahauna, kag tukad-ka sa akon sa bukid

;

kag humimo-ka man sing isa ka kaban
rga kahoy,

2 Kag pagaisulat ko sa mga tapi ang
mga polong nga didto anay sa ibabaw
sang mga rahauna nga tapi, nga imo
ginboong", kag pagaibutang mo sila sa

kaban.

3 Kag naghimo ako sing isa ka ka-

ban nga kahoy nga akasia, kag nagbas-
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has ako sing duha ka tapi nga bato nga
subung sang mga nahauna, kag nagtukad
ako sa bukid nga may duha ka tapi sa

akon kamut.
4 Kag ginsulat niya sa mga tapi, sono

sa nahauna nga sinulat, ang napulo ka
mga polong, nga ginhambal ni lehoba
sa inyo sa bukid gikan sa tunga sang
kalayo, sang adlaw sang pagtilipon

;

kag ginhatag sila ni lehoba sa akon.

5 Kag nagpauli ako, kag nagdulhog
ako sa bukid, kag ginbutang ko ang
mga tapi sa kaban nga akon ginhimo

;

kag yadto didto sila, sono sang girsogo
sa akon ni lehoba.

6 Kag ang mga inanak ni Israel nagta-
laliwan kutub sang mga bobon sa Bene-
laakan pa Mosera. Didto napatay si

Aaron kag didto ginlubung sia ; kag sa

tal-us niya si Eleasar, nga anak niya,

nagpanghikot sang pagkasaserdote.

7 Kag gikan didto nagtalaliwan sila

pa Gudgod, kag gikan sa Gudgod pa
lotbat, duta sa mga kasulgan sang mga
tubig.

8 Sadto nga dag-on pinain ni le-

hoba ang kabikahan ni Lebi sa pigdala
sang kaban sang katipan ni lehoba,
agud nga dira sia sa atubangan ni leho-

ba sa pag-alagad sa iya, kag sa pagpa-
kamaayo saiig hamva sa iya ngalan tub-

tub karon.

9 Tungud sini, si Lebi wala sing ba-

hin, bisan panublion upud sang iya mga
utud : si lehoba gid among iya panub-
lion, subung nga ginsiling sa iya ni

lehoba, nga imo Dios.

Bag-ong laygay sa pagkamatinumanoa.

10 Kag didto ako sa bukid, subung
sang mga nahauna nga adlaw, sing kap-
atan ka adlaw kag kap-atan ka gab-i

;

kag si lehoba nagpamati mansa akon sa

sini nga oras, kag si lehoba wala mag-
buut sa paglaglag sa imo.

11 Kag nagsiling si lehoba sa akon :

Tindug-ka, lakat kag taliwan-ka sing una
sa banwa, agud nga magsulud sila kag
magtalagiya sang duta, nga ginsumpa
ko sa ila mga ginikanan, nga pagaihatag
ko sa ila.

12 Busa karon, Israel, ^ano bala ang
ginapangayo sa imo ni lehoba, nga imo
Dios, kondi lamang nga magkahadluk
ka kay lehoba, nga imo Dios, agud nga
maglakat ka sa tanan niya nga mga

dalanon, kag nga maghigugma ka sa
iya, kag mag-alagad ka kay lehoba, nga
imo Dios, sa bug-os mo nga tagiposoon
kag sa bug-OS mo nga kalag,

13 Nga magbantay ka sang mga sogo
ni lehoba, kag sang iya mga palatu-
kuran, nga ginasogo ko karon sa imo,
nga imo kaayohan ?

14 Yari karon, ang mga langit kag
ang mga langit sang mga langit, ang
duta kag ang tanan nga mga butang nga
yara sa iya, nahanungud kay lehoba,
nga imo Dios.

15 Apang lamang sa imo mga gini-

kanan nagpilit si lehoba sa paghigugma
sa ila, kag sa olehe nila, nagpili sia

sang ila kaliwatan, sa inyo gid, sa
tunga sang tanan nga katav/ohan, su-
bung sang ginaUui-ww ninyo karon.

16 Busa, tulia-ninyo ang inyo mga
tagiposoon, kag indi na ninyo pagpa-
tig-ahon ang inyo tangkogo.

17 Kay si lehoba, nga inyo Dios,
among Dios sang mga dios, ang Ginoo
sang mga ginoo, ang Dios ngadaku,gam-
hanan kag makahaladluk ; nga wala sia

sing ginapilian sa mga tawo, kag wala
sia magabaton sang mga hiphip

;

18 Nga nagahimo sing katarungan sa

ilo kag sa balo nga babae, kag naga-
higugma sa dumuluong, nga nagahatag
sa iya sing tinapay kag panapton.

19 Ngani magahigugma kamo sa du-
muluong, kay nangindumuluong kamo
man sa duta sang Egipto.

20 Magakahadluk-ka kay lehoba, nga
imo Dios ; sa iya magaalagad ka, sa iya

magapilit ka, kag tungud sang iya nga-
lan magasumpa ka.

21 Sia amo ang imo pagdayaw, kag
sia amo ang imo Dios, nga naghimo
tungud sa imo sining mga dalagku kag
makahaladluk nga mga binuhatan, nga
nakita sang imo mga mata.
22 Ang imo mga ginikanan nagdu-

lulhog pa Egipto kaupud sang kapitoan
ka kalag, kag karon si lehoba, nga imo
Dios, naghimo sa imo nga ang kada-
muon mo subung sang mga bitoon sang
langit.

A A BUSA, pagahigugmaon mo si le-

" » hoba, nga imo Dios, kag paga-
banta3^an mo ang iya thmlin, ang iya

mga palatukuran, ang- iya mga tulu-

manon kag ang iya mga sogo, sa tanan
nga mga adlaw.
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2 Kag kilalaha-ninyo karon (kay wa-
la ako magahamhal sa inyo mga anak,

nga wala makasayud kag wala maka-
kita sang panabdong ni lehoba, nga inyo
Dios), kilalaha-ninyo ang iya kadaku,
ang iya makusug nga kamut, kag ang
iya inunta}'" nga butkon,

3 Kag ang iya mga talandaan, kag
ang iya mga binuhatan, nga ginhimo
niya sa tunga sang Egipto kay Paraon,
nga hari sa Egipto, kag sa biig-os niya
nga duta;

4 Kag ang ginhimo niya sa kasolda-
dosan sang Egipto, sa iya mga kabayo,
kag sa iya mga kanga ; kon paano ang
iya pagpabalud sang mga tubig sang da-

gat nga Mapula sa ibabaw nila, sang
sila naglalagas sa inyo, kag si lehoba
naglaglag sa ila tubtub karon,

5 Kag ang ginhimo niya sa inyo sa ka-

hanayakan, tubtub nga nag-abutkamo sa

sini nga duug

;

6 Kag ang ginhimo niya kay Datan
kag kay Abiram, nga mga anak ni Eliab,

anak ni Ruben, sang pagbuka sang duta
sang iya baba kag naglamon sa ila kag
sang ila mga panimalay, kag sang ila

mga layanglayang, kag sang tanan nga
butang nga buhi nga nahanungud sa ila,

sa tunga sang bug-os nga Israel.

7 Kay ang inyo mga mata nakakita
sang tanan nga mga dalagku nga binu-
hatan, nga ginhimo ni lehoba.

8 Busa, pagabantayan ninyo ang tanan
nga sogo, nga ginasogo ko karon sa in-

yo, agud nga magmangam.akusug kamo
kag magasululud kamo kag magataiagiya
kamo sang duta, sa diin magaliton kamo
sa pagtagiya sa iya

;

9 Kag agud nga maglalawig ang
inyo mga adlaw sa ibabaw sang duta,

nga ginsumpa ni lehoba sa inyo mga
ginikanan, nga pagaihatag ninyo sia sa
ila kag sa iia mga kaliv/atan, duta nga
nagailig ang gatas kag dugos.

10 Kay ang duta nga imo ginasudlan
sa pagtagiya sa iya, indi subung sang
duta sa Egipto, nga inyo ginhalinan, nga
didto nagasabwag ka sang imo binhi;

kag ginabunyagan mo sia sang imo tiil,

subung sang isa ka katamnan sang mga
ulutanon.

11 Ang duta nga inyo pagakadtoan sa
pagtagi3'^a sa iya, among duta sang mga
kabukiran kag sang mga nalupyakan

:

nagainum sia sing tubig sa ulan sang
langit.

12 Among duta nga ginaalila ni le-

hoba, nga imo Dios, nga yara gihapon
sa ibabaw niya ang mga mata ni lehoba,
nga imo Dios, kutub pa sa pamuno sang
tuig tubtub sa katapusan sang tuig.

13 Kag kon pamatian ninyo sing ma-
talupangdon gid ang akon mga sogo, nga
ginasDgo ko karou sa in3'-o, nga higug-
rnaon ninyo si lehoba, nga inyo Dios,

kag alagdon ninyo sia sa bug-os ninyo
nga tagiposoon kag s.i bug-os ninyo nga
kalag,

14 Mahanabu nga pagaihatag ko ang
ulan sa inyo duta sa iya dag-on, mga
nahauna nga ulan kag mga naolehe
nga ulan ; kag magatipon ka sang imo
trigo, sang imo duga sang ubas kag sang
imo lana,

15 Kag magahatag ako sing hilamon
sa imo latagon nga sa imo kahayapan,
kag magakaon ka kag mabusug ka.

16 Andami-ninyo, basi pa nga mada-
yaan ang inyo tagiposoon kag nga
maglilipas kamo, kag nga mag-alagad
kamo sa liwan nga mga dios kag nga
maglayaub kamo sa atubangan mla.

17 Kay magasiga ang kasingkal ni

lehoba batok sa inyo, kag pagatakpan
niya ang mga langit, kag wala na sing

ulan, kag ang duta indi na magapamu-
nga, kag sa madali magakalamatay kamo
sa ibabaw sang maayo nga duta, nga
ginahatag ni lehoba sa inyo.

18 Busa, ipahamtang-ninyo ining akon
mga polong sa inyo tagiposoon kag sa

inyo kalag, kag isabud ninyo sila nga
tandaan sa inyo mga kamut kag mangin-
tandaan sa agtang sa tunga sang inyo
mga mata.

19 Kag pagaitoon mo sila sa imo mga
anak, nga nagahambal sa ila, kon
magapungko ka sa imo balay kag kon
magalakat ka sa dalanon, kon maghigda
ka kag kon magbangon ka.

20 Kag pagaisulat mo sila sa mga
bakalan sang imo balay kag sa imo mga
gawang,

21 Agud nga magdalamu ang inyo
mga adlaw kag ang mga adlaw sang inyo
mga anak sa ibabaw sang duta, nga gin-

sumpa ni lehoba sa inyo mga ginikanan,
nga pagaihatag niya sa ila, subung sang
mga adlaw sang mga langit sa ibabaw
sang duta.

22 Kay kon pagbantayan ninyo sing

mainandamon gid ining tanan nga sogo,

nga ginasogo ko karon sa inyo sa pag-
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butang sa iya sa buhat kag sa paghigugma
kay lehoba, nga inyo Dios, kag sa pag-
lakat sa tanaii niya nga mga dalanon
kag sa pagpilit sa iya,

23 Pagasobolon man ni lehoba sa
atubangan ninyo ining tanan nga mga
katawohan, kag magatalagiya kamo
sang mga katawvohan nga labing da-
lagka kag labing mga makiisug pa sa
in3^o.

24 Ang tanan nga duug nga pagtapa-
kansang inyo tiil, mangininyo ; m.angin-
inyo dulunan kutub sa kahanayakan
tubtub sa Libano, kutub sa suba, ang
suba nga Euprates, tubtub sa dagat nga
sa Katundan.

25 Wala bisan sin-o nga makaatubang
sa in3^o; pagaibutang ni lehoba ang
kulba kag kahadluk gikan sa inyo sa
ibabaw sang nawung sang bug-os nga
duta nga pagatapakan ninyo, sono sang
ginsiling niya sa inyo.
26 Yari karon, ginabutang ko sa

atubungan ninyo karon ang pagpaka-
maayo kag ang pagpakamalaut

:

27 Ang pagpakamaayo, kon pagpa-
matian ninyo ang mga sogo ni lehoba,
nga inyo Dios, nga ginasogo ko karon
sa inyo :

28 Kag ang pagpakamalaut, kon indi
ninyo pagpamatian ang mga sogo ni
lehoba, nga inyo Dios, kag kon maglili-
pas kamo sang dalan, nga ginasogo ko
karon sa inyo, sa pagsunud sa liwan nga
mga dios, nga wala ninyo makilali.

29 Kag mahanabu nga, kon napasulud
ka na ni lehoba, nga imo Dios, sa duta,
diin nagakadto ka sa pagtagiya sa iya,

pagaibutang mo ang pagpakamaayo sa
ibabaw sang bukid nga Gerisim kag ang
pagpakamalaut sa ibabaw sang bukid
nga Ebal.

30 Ini nga mga bukid I wala bala ini

sila didto sa pihak sang lordan, sa likod
sang dalan nga nakatundan, sa duta
sang Kanaanhon nga nagapuyo sa kapa-
tagan sa atubangan sang Gilgal, sa luyo
sang katerebintohan sang More?

31 Kay magatalabok na kamo sang
lordan sa pagsulud kag sa pagtagiya
sang duta, nga ginahatag sa inyo ni

lehoba, nga inyo Dies ; kag magatagiya
kamo sa iya kag magapuluyo kam.o sa
iya.

32 Kag magaandam kamo sa pagbu-
tang sa buhat sang tanan nga mga pala-
tukuran kag sang tanan nga mga tulu-

manon, nga ginabutang ko karon sa
atubangan ninyo.

Ang bugtong nga bafaan nga puluyan.

Ify INI among mga palatukuran kag

I

^ mga tulunianon nga pagaandaman
1
ninyo sa pagbutang sa iia sa buhat, sa
duta nga ginahatag sa inyo ni lehoba,
ang Dios sang inyo mga g'nikanan,
agud nga magtaiya kamo sa iya, sa
tanan nga mga adlaw nga magkabuhi
kamo sa ibabaw rang duta.

2 Pagalaglagon ninyo sing bug-os ang
tanan nga mga duug, nga didto ang mga
katawohan, nga inyo pagasDbolon, na-
gaalalagad sa ila mga dios, sa ibabaw
sang mga mataas nga bukid, kag sa
ibabaw sang mga kabakoloran kag sa
idalum sang tanan nga madabung nga
mga kahoy.

3 Pagalaglagon man ninyo ang ila

mga halaran kag pagapamoongon ninyo
ang ila mga larawan, kag pagasunugon
nin3'^o sa kalayo ang ila mga Asherim,
kag pagapudlon ninyo ang mga larawan
nga tinigban sang ila mga dios. kag
pagapanason ninyo ang ila ngalan sa

sadtong duug.

4 Dili kamo magbuluhat sing subimg
sini kay lehoba, nga inyo Dios ;

5 Kondi nga pagapangitaon ninyo
ang iya Puluy-an sa duug nga pagapili-

on ni lehoba, nga inj'^o Dios, sa tunga
sang tanan ninyo nga mga kabikahan sa

pagbutang didto sang iya ngalan, kag
magakaladto kamo didto.

6 Didto pagadalhon ninyo ang inyo
mga halad nga sinunog, kag ang inyo
mga halad, kag ang inyo mga ikapulo,

kag ang halad nga binaj'-aw sang inyo
mga kamut, kag ang inyo mga panaad,
kag ang in3'^o mga halad nga kinabubut-
on, kag ang mga panganay sang inyo mga
baka kag sang inj-o mga obeha.

7 Kag didto pagakaonon ninyo sila sa

atubangan ni lehoba, nga inyo Dios,
kag magakalalipay kamo, kamo kag ang
inyo mga panimalay, sa tanan nga mga
buluhaton sang inyo mga kamut, kag
nga sa ila ginpakamaayo sa imo ni le-

hoba, nga imo Dios,

8 Dili ninyo pagahimoon, sono sang
tanan nga ginahimo naton karon diri,

ang tagsatagsa sang tanan nga ginapaka-
tadlung niya sa iya gid mga mata

;

9 Kay tubtub karon wala pa kamo
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makasulud sa kapahuwaj^an kag sa pa-
nubliori; nga ginahatag sa in3'o ni lehoba,
nga inyo Dios.

10 Kag magatalabok kamo sang Jor-

dan, kag niagapuluyo kamo sa duta, nga
ginapapanubii sa inyo ni lehoba, nga
inyo Dios, kag sia magapapahuway sa

inyo sa tanan ninyo rga mga kaaway sa

palibot, kag magapuluyo kamo nga mga
malig-on.

11 Kag may duug nga pagapilion ni

lehoba, nga inyo Dios, sa pagpapuyo sa

iya sang iya ngalan. Pagadal-on ninyo
didto ang tanan rga ginasogo ko sa
inyo : ang inyo mga halad rga sinunog,
ang inyo mga halad, ang inyo mga ika-

piilo kag ang mga halad nga binayaw
sang inyo mga kamut, kag ang tanan
nga mga pinasahi nga halad sang pana-
ad, nga ginpanaad nin3^o kay lehoba.

12 Kag magakalalipay kamo sa atu-

bangan ni lehoba, nga inyo Dios, kamo,
ang inyo mga anak nga ialaki kag ang
inyo mga anak nga babae, ang inyo mga
uiipon nga ialaki kag ang mga ulipon
nga babae, kag ang Lebinhon nga yara
sa suliid sang inj'o mga gav/ang, kay sia

wala sing bahin, bisan panublion upud
sa inyc.

13 Andam-ka, sa paghalad sang imo
mga halad nga sinunog sa bisan ano
nga duug nga makita mo ;

14 Kondi sa duug nga pagapilion ni

lehoba sa isa sang imo mga kabikahan,
didto magahalad ka sang imo mga halad
nga sinunog kag didto magahimo ka
sang tanan nga ginasogo ko sa imo.

15 Walay sapayan, sono sa kaila sang
imo kalag sarang ka makaihaw kag ma-
kakaon sing unud, sa sulud sang tanan
mo nga mga gawang, sono sang pagpa-
kamaayo nga kinahatag sa imo ni leho-
ba, nga imo Dios : ang mahigko kag ang
matinlo magakaon sa iya, subung sang
pagkaon sang gasela kag sang usa.

16 Lamang nga dili kamo magkaon
sing dugo : pagaulaon ninj^o sia sa iba-

baw sang duta subung sang tubig.

17 Dili ka sarang makakaon, sa sulud
sang imo gawang, sang ikapulo sang
imo trigo, sang imo duga sang ubas, kag
sang imo lana, bisan sang mga panga-
nay sang imo mga baka kag sang imo
mga obeha, bisan sang tanan mo nga
mga halad nga pinanaad nga ginpanaad
mo, bisan sang imo mga halad sa kina-

bubut-on, bisan sang mga halad nga
binayaw sang imo mga karaut.

18 Apang sa atubangan ni lehoba,
nga imo Dios, pagakaonon mo sila sa
duug nga pagapilion ni lehoba, nga imo
Dios : ikaw, ang imo anak nga Ialaki

kag ang imo anak nga babae, ang imo
ulipon nga Ialaki kag ang imo ulipon
nga babae, kag ang Lebinhon nga yara
sa sulud sang imo mga gawang ; kag
magakalipay ka sa atubangan ni lehoba,
nga imo Dios, sa tanan nga buluhaton
sang imo kamut.

19 Andam-ka, basi pa nga malipatan
mo ang Lebinhon, sa tanan nga mga
adlaw sang imo pagkabuhi sa ibabaw
sang duta.

20 Kon mapalapad na ni lehoba,
nga imo Dios, ang imo rnga dulunan,
sono sang ginsiling niya sa imo, kag
magsiling ka : Magakaon ako sing
unud, kay nagakaila ang imo kalag sa
pagkaon sing unud ; sono sa tanan nga
kaila sang imo kalag sarang ka maka-
kaon sing unud.

21 Kon malayo sa imo ang duug nga
ginpili ni lehoba, nga imo Dios, sa
pagbutang didio sang iya ngalan, ma-
gaihaw ka sa imo mga baka kag sa imo
mga obeha, nga kinahatag sa imo ni

lehoba, s^jbung sang ginsogo ko sa imo,
kag magakaon ka sa iya sa sulud sang
imo mga gawang. sono sang tanan nga
kaila sang imo kalag.

22 Nagakaon ka sa iya subung sang
pagkaon sa gasela kag sa usa : ang
mahigko kag ang matinlo magakalaon
sa ila sing tingub,

23 Lamang nga magmalig-on ka sa
pagpugung sa pagkaon sing dugo : kay
ang dugo among kabuhi ; kag dili ka
magakaon sang kabuhi tingub sang
unud.

24 Dili mo sia pagkaonon
; pagaiula

mo sia sa ibabaw sang duta subung
sang tubig.

25 Dili mo sia pagkaonon, agud nga
m.ay kaayohan ka, ikav/ kag ang imo
mga anak sa olehe nimo, kon maghimo
ka sang matadlung sa mga mata ni

lehoba.
26 Apang ang mga butang nga gin^

pakabalaan, nga nahanungudsa imo, kag
ang mga ginpanaad mo, pagakuhaon
mo sila kag magakadto ka sa duug nga
pagapilion ni lehoba.

27 Kag pagaihalad mo ang imo mg;^
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halad nga sinunog, ang unud kag ang
dugo, sa ibabaw sang halaran ni lehoba,

nga imo Dios ; apang sa nahanungud
sang ibaTi mo nga mga halad, pagaiula
ang dugo sa ibabaw sang halaran ni

lehoba, nga imo Dios, kag pagakaonon
mo ang unud.

28 Bantayi kag pamatii ining tanan
nga mga butang, nga ginasogo ko sa
imo, agud nga may kaayohan ka, ikavv

kag ang imo mga anak sa oleho nimo sa

gihapon, kon maghimo ka sang maayo
kag sang matadlung sa mga mata ni

lehoba, ngg. imo Dios.

29 Kon nalaglag na, sa imo atuba-
ngan, ni lehoba, nga irao Dios, ang mga
katawohan, nga didto nagakadto ka sa

pagtagiya sa ila, kag sang masobol mo
na sila kag magpuyo ka sa ila duta,

30 Adam-ka, basi pa nga masiod ka
sa pagsunud mo sa olehe nila, sa tapus
nga napanlaglag sila sa imo atubangan,
kag basi pa nga magpamangkot ka na-
hanungud sa ila mga dios, nga nagasi-

ling : I Paano bala ang pag-alagad sining

mga katawohan sa ila mga dios ? Amo
man ini ang pagahimoon ko.

31 Dili ka magahimo sing subungsini
kay lehoba, nga imo Dios; kay ang
tanan nga kangil-aran nga ginadumtan
ni lehoba, ginhimo nila sa ila mga dios

;

kay ang ila gid nga mga anak nga lalaki

kag ang ila mga anak nga babae ginpa-
nunog nila sa kalayo nga sa ila mga
dios.

32 Ivlag-andam-kamo sa pagbutang
sa buhat sang tanan nga mga butang
nga ginsogo ko sa inyo, dili ka magdu-
gang sing bisan ano sa iya, kag diii ka
magbuhin sing bisan ano sa iya.

Si!ot sang mga butig nga mga manalagna kag

sang uiga diwatahan, nga niagabalaogoa

sa Israel.

40 KON magbangon sa tunga nimo
1*^ ang isa ka manalagna, kon manug-
damgo sang mga damgo, nga maghatag
sa imo sing isa ka talandaan kon kati-

ngalahan,
2 Kag mahanabu ang talandaan kon

ang katingalahan, nga ginhambal niya sa

imo, nga nagasiling : masunud-kita sang
liwan nga mga dios, mga dios nga wala
mo makilal-i, kag mag-alalagad-kita sa

iia;

3 Diii ka magpamati sangmga polong

sining manalagna kon sining manug-
damgo sang mga damgo, kay si lehoba,
nga inyo Dios, nagatilaw sa inyo sa

paghibalo kon ghiahigugma ninyo si

lehoba, nga inyo Dios, sa bug-os ninyo
nga tagiposoon kag sa bug-os ninyo nga
kalag.

4 Sa olehe ni lehoba, nga inyo Dios,
m.agalalakat kamo, kag sa iya maga-
kalahadluk kamo, kag pagabantayan
ninyo ang iya mga sogo, kag pagapama-
tian ninyo ang iya tingug, kag pagaalag-
don ninyo sia, kag sa iya magapililit
kamo.

5 Kag ini nga manalagna kon ini nga
manugdamgo sang mga damgo pagapat-
yon sia ; kay naghambal sia sing pag-
kamalalison batok kay lehoba nga inyo
Dios (nga nagpagowa sa inyo sa duta
sang Egipto kag nga nagtubus sa inyo
sa balay sang mga ulipon), agud nga
maglipas ka sa dalan, nga ginsogo sa

imo ni lehoba. nga imo Dios, nga imo
pagalaktan. Kag pagapanason mo ang
malauton sa tunga nimo.

6 Kon ang imo utud nga lalaki, anak
nga lalaki sang imo iloy, kon ang
imo anak nga lalaki, kon ang imo
anak nga babae, kon ang imo asa-

v/a, kon ang imo abyan nga daw
subung sang imo kalag, magpabuyok sa

imo sa hikim gid, nga nagasiling : Ka-
ladto-kita kag mag-alalagad-kitasa liwan
nga mga dios, mga dios nga wala maki-
lal-i, bisan ikaw, bisan ang imo mga
ginikanan,

7 Sa mga dios sang mga kataowhan,
nga nagalilibot sa inyo, bisan sia mala-
pit sa imo, bisan sia mala}'© sa imo, ku-

tub sa isa ka ukbung sang duta tubtub
sa isa ka ukbung sang duta

;

8 Dili ka magpahanugut sa iya, kag
diii ka magpamati sa iya, ang imo mata
dlli magpatawad sa iya, kag dili ka mag-
kalooy sa iya, kag dili mo pagtagoan
sia;

9 Kondi nga pagapatyon mo sia, sa

pagkamatuud ; ang imo kamut mangin-
nahauna sa ibabaw niya sa pagpatay sa

iya, kag ugaling ang kamut sang bug-os
nga banwa.

10 Kag pagabatohon mo sia, kag ma-
matay sia ; kay naghimulat sia sa pag-
palayo sa imo kay lehoba nga imo
Dios, nga nagpagowa sa imo sa duta

sang Egipto, sa balay sang mga ulipon.

11 Kag ang bug-os nga Israel maga»
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I

pamati sini kag magakahadluk, kag indi

na magbalik sa paghimo sing subung
nga kalainan sa tunga nimo.

12 Kon mabatian mo ang hambal sa

isa sang mga kabanwaanan, nga ginaha-

tag sa imo ni lehoba, nga imo Dios, sa

pagpuyo didto, nga nagasiling :

13 Mga tav/o nga mga anak ni Belial,

naglutaw sa tunga nimo, nga nagguyud
sila sa mga pumuluyo sang imo kaban-
waanan, rga nagasiling: Kaladto-kita
kag mag-alalagad kita sa liwan nga mga
dios, nga wala ninyo makilal-i,

14 Pagausisaon mo kag pagapangita-
on m.o, kag pagapamangkoton mo sing

matul-id gid, kag yari kai on, ang kama-
tooran, ang butang nga matuud, nga i-

ning kangil-aran nahimo sa tunga nimo
;

15 Niyan, sa wala sing pangduhadu-
ha, pagapilason mo sa sulab sang hinga-
niban ang mga pumuluyo sadto nga
banwa, nga pagalaglagon mo sia sing

bug-OS gid, pati ang tanan nga yara sa

iya, kag ang iya mga kahayupan, sa su-

lab sang hinganiban.
16 Kag pagatiponon mo ang tanan

niya nga inagaw sa tunga sang iya da-

lan, kag pagasunugon mo sa kalayo sing

bug-os gid ang banwa kag ang tanan
niya nga inagaw, nga kay lehoba nga
imo Dios : kag manginisa sia ka tinum-
pok sa gihapon, kag indi na gid sia pa-
gapatindugon liwan.

17 Kag wala gid sing magpilit sa bisan

ano nga imo I amut sang tinagudiiian,

agud nga si lehoba magbalik sa kasing-

kal sang iya kaakig, kag maghatag sa

imo sang iya mga pagkalolo, kag mag-
hikalooy sa imo kag magpadamu sa imo,
sono sang ginsumpa niya sa imo mga
ginikanan

;

18 Kon magpamati ka sang tingug ni

lehoba, nga imo Dios, sa pagbantay
sang tanan niya nga mga sogo, nga gi-

nasogo ko karon sa imo kag sa pag-
himo sang matadlung sa mga mata ni

lehoba, nga imo Dios.

Ang mga sapat n£a mga matinSo kag mga mahigko.

iA KAMO among mga anak ni lehoba,
**" nga inyo Dios : dili kamo magpa-
ngudlis, kag dili kamo magpaupaw sa
tunga sang inyo mga m.ata, tungud sang
isa ka minatay.

2 Kay ikaw among banwa nga balaan
kay lehoba, nga imo Dios, kag si lehoba

nagpiii sa imo, agud nga manginisa ka
banwa ka nga pinasahi sa iya sa tunga
sang tanan nga mga banwa, nga yara sa

kadaygan sang duta.

3 Dili ka magkaon sing bisan ano nga
kalangil-aran.

4 Yari karon, ang mga sapat nga pa-

gakaonon ninyo : ang baka, ang obeha
kag ang kanding,

5 Ang usa, ang gasela kag ang lala-

king usa, ang kanding nga talonon kag
ang akko, kag ang dison, kag ang teo

kag ang Semer.*
6 Kag ang tanan nga sapat nga may

koko nga napihak, kag nga may tiil nga
napihak sing bug-os gid sa duha ka ko-

ko kag nagapangusang, sa tunga sang
mga sapat, ina pagakaonon ninyo.

7 Apang ini sila dili ninyo pagaka-
onon, sa mga nagapalangusang, kon sa

mga may koko nga pinihak gid : ang ka-

melyo, ang liebre kag ang daman, kay
nagapalangusang sila, apang wala sing

koko nga pinihak gid : manginmahigko
sila sa inyo.

8 Kag ang babuy, kay sia may koko
nga panihak gid, apang wala miagapa-
ngusang : m.anginmahigko sia sa inyo.

Dili kamo m.agkalaon sa ila unud^ bisan

magkalarnlut kamo sang ila mga lawas
nga patay.

9 Yari karon ang pagakaonon ninyo
sa tanan nga yara sa mga tubig : ang ta-

nan nga may mga kapay kag mga him-
bis pagakaonon ninyo

;

10 Apang ang tanan nga wala sing

mga kapay kag mga himbis, dili ninyo
pagakaonon : manginmahigko sila sa

inyo.

11 Ang tanan nga pispis nga matinlo
pagakaonon ninyo.

12 Apang ini sila amo ang indi ninyo
magakaon: ang agila, ang manugboong
sing tul-an kag ang agila sa dagat

;

13 Kag ang asor, kag ang halkon, kag
ang milano, siiing sang ila naigoan.

14 Kag ang tanan nga uwak, sono
sang iya naigoan.

15 Kag ang avestrus, ang tahemas,
kag ang gabiota, kag ang dapay, sono
sang ila naigoan,

16 Kag ang bukaw nga magamay, ang
bukaw nga dalagku, kag ang tansemet.

*Akko, disou, tea, seiner, ayhaa mga
nagakalainlain nga mga gaseia.
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17 Kag ang pelikano, ang buitre kag
ang somormoho,

18 Kag ang siguenya kag ang gai\-a,

sono sang ila naigoan, kag ang abubil-
ya kag ang kabug.

19 Ang tanan man nga sapat nga
magamay nga pakpakan manginmahig-
ko sa inyo : dili kamo magkalaon sa ila.

20 Ang tanaii nga pispis nga matinlo
pagakaonon ninyo.

21 Wala sing bisan ano nga bu.tang
nga napatay nga pagakaonon ninyo

:

pagaihatag mo ini sa dumuluong, nga
yara sa suliid sang imo mga gawang,
agud nga sia magkaon sa iya : kon iba-

ligya mo sia sa isa ka dumuluong ; kay
ikaw among isa ka banwa nga balaaa
kay lehoba nga imo Dios. Dili mo
pagalutoon ang tinday nga kanding sa
gatas sang iya gid iloy.

Ang ikapulo.

22 Pagapainon mo sing matul-id gid

ang ikapiilo sang tanan nga patubas
sang imo b'nh', rga nagagikan sa imo
latagon sa tuigtuig.

23 Kag magakaon ka' sa atubangan
ni lehoba, nga imo Dios, sa duug nga
pagapilion niya sa pagpapuyo didto
sang iya ngalan, sang ikapulo sang imo
uyas, sang imo duga sang ubas, kag
sang imo lana, kag sang mga pangana}'-

sang imo mga kabakahan kag sang imo
mga obeha, agud magtoon ka sa pagka-
hadluk kay lehoba, nga imo Dios, sa
gihapon.

24 Kag kon tama ka lawig sa imo ang
dalanon, sa bagay nga indi mo sarang
madala ang ikapiilo, tungud kay malayo
sa imo ang duug nga pinili ni lehoba,
nga imo Dios, sa pagbutang didto sang
iya ngalan, sang si lehoba, nga imo Dios,
nagpakamaayo sa imo,

25 Niyan pagapilakon mo ini kag
ihigot mo ang piiak sa imo kamut, kag
magakadto ka sa duug nga pagapilion
ni lehoba, nga imo Dios.

26 Kag pagaihatag mo ang pilak
tungud sang tanan nga mailaan sang
imo kalag, sa mga baka kon sa mga
obeha, kon sa duga sang ubas, kon
sa ilimnon nga maisug, kon sa bisan
ano nga butang nga pagapanga3"Oon
sang imo kalag : kag pagakaonon mo
didto sa atubangan ni lehoba, nga imo

Dios, kag magakasadya ka, ikaw kag
ang imo panimala5^

27 Kagdili mo pagabayaan ang Le-
binhon, nga 3^ara sa suludsang imo mga
gawang, kay wala sia sing bahin, bisan
panublion kaupud nimo.

28 Sa katapusan sang tagsa k:i tatlo

ka tuig, magakuha ka sang tanan nga
ikapulo sang im.o mga patubas sadto
nga tuip, kag pagatagoon mo ini sa
sulud sang imo mga gawang.

29 Kag magaabut ang Lebinhon (nga
wala sing bahin, bisan panublion kaupud
nimo), kag ang dumuluong, kag ang ilo,

kag ang balo nga babae, nga yara sa
suiiid sang imo mga gawang, kag maga-
kalaoii sila kag magkalabusugsila, agud
nga si lehoba, nga imo Dios, magpaka-
maa3^o sa imo sa tanan nga buluhaton,
nga pagahimoon sang imo kamut.

Ang tu!g sang pagpasaylo.

i K SA katapusan sang ikapito ka tu'g
•^ magahimo ka sing pagpasaylo.

2 Kag ini amo ang solondan sang pag-
pasaylo : Ang tanan rga nautangan
magapasaylo sang iya napahulam sa iya
masigkatawo : indi na niya pagapiliton
ang iya masigkatawo kon ang iya litud,

kay ginbantala na ang pagpasaylo ni

lehoba.

3 Sa dumuluong sarang ka makapilit

;

apang ang imol, nga yara sa imo litud,

pagapasaylohon ini sang imo kamut,

4 Agud nga wala na sing imol sa

tunga nimo, kay si lehoba magapa-
kamaayo sa imo sing bugana gid sa duta,

nga ginahatag sa imo nga panublion ni

lehoba, nga imo Dios, agud nga magtag-
iya ka sa iya.

5 Lamang nga magpamati ka sing
matalupangdon gid sang tingugni leho-

ba, nga imo Dios, nga mag-andam ka sa

pagbutang sa buhat sining tanan nga
sogo, nga ginasogo ko sa imo karon.

6 Kay pagapakamaayohon ka ni leho-

ba, nga imo Dios, sono sang ginsiling

niya sa imo : magapahulam ka sa mada-
mu nga mga katawohan, apang ikaw
indi magapanghulam ; kag magaginoo
ka sa ibabaw sang madamu nga mga
katawohan, apang sila indi magagilinoo
sa ibabaw nimo.
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Ang tnga imol kag ang mga iilipoji.

7 Kon may yara na sa imo nga imol,

nga isa sang imo mga utud sa isa sang
imo mga banwa, saduta, nga ginahatag

sa imo ni lehoba, nga imo Dios, dili mo
pagpatig-ahon ang imo tagiposoon kag
dili mo pagkuomon ang imo kamut sa

imo utud nga imol

;

8 Kondi humlaron mo ang imo kamut
sing maalwan gid sa iya, kag pagapahn-
lamon mo sia sing tuman nga sa kina-

hanglan nga ginaantus niya.

9 Mag-andam-ka nga wala sa imo ta-

giposoon sang malauton nga panghuna-
huna sa pagsiling : Ang ikapito ka tuig,

ang tuig sa pagpasaylo malapit na ; kag
nga indi magmalauton ang imo mata
batok sa imo utud nga imol, kag nga
indi ka maghatag sa iya ; kay magata-
waw sia kay lehoba batok sa imo, kag
may sala sa imo.

10 Pagaihatag mo sa iya sing maal-
wan gid, kag indi magkasakit ang imo
tagiposoon kon maghatag ka sifii sa iya

;

kay bangud sini pagapakamaayohon ka
ni lehoba, nga imo Dios, sa tanan mo nga
mga buluhaton kag sa sadtong tanan nga
pagabutangan mo sang imo kamut.

11 Kay ang imol indi madula sa

tunga sang kadutaan. Tungud sini na-

gasogo ako sa imo, nga nagasiling :

Pagahumlaron mo ang imo kamut sing

maalwan gid sa imo utud, sa imo maka-
lolooy, sa imo imol sa imo data.

12 Kon ang imo utud nga lalaki kon
babae, sa (iingd sang mga Hebreinhon,
magbaligya sa iya sa imo, magaalagad
sia sa imo sing anum ka tuig, kag sa

ikapito ka tuig, pahalinon mo sia nga
luwas sa imo.

13 Kag kon magpahalin ka sa iya nga
luwas sa imo, dili mo sia pagpahalinon
nga wala sing dala.

14 Pagapapas-anon mo sia sang imo
mga obeha, sang imo linasan, kag
sang imo ipitan : pagahatagan mo sia

sadtong ginpakamaayo sa imo ni le-

hoba, nga imo Dios.

15 Kag magapanumdum ka nga ikaw
nanginulipon sa duta sang Egipto, kag
nga si lehoba, nga imo Dios, nagtubus
sa imo ; ngani ginasogo ko ini sa imo
karon.

16 Apang kon mahanabu, nga sia

magsiling sa imo : Indi ako magahalin
sa imo, tungud kay ginahigugmako ikaw

kag ang imo panimalay, kag tungud kay
raaayo sia upud sa imo

;

17 Niyan magakuha ka sing isa kadu-
lat,kagpagabohoan mo ang iyadalungan
batok sa gawang, kag manginulipon mo
sia sa gihapon: sa amo man nga ba-
gay pagahimoon mo sa imo ulipon nga
babae.

18 Indi mo pagpakatig-ahon sa imo
mga mata, kon magpahalin ka sa iya
nga luwas sa imo, kay nag-alagad sia sa
imo sing anum ka tuig, figa takiis sing
dapli nga sohol sang isa ka mamumu-
gon ; kag si lehoba, nga imo Dios, ma-
gapakamaayo sa imo sa tanan nga paga-
buhaton mo.

Ang mia panganay sang kahayupan.

19 Pagapakabalaanon mo kay lehoba,
nga imo Dios, ang tanan nga panganay
nga lalaki, nga matawo sa imo mga
baka kag sa imo nga obeha. Dili mo
pagpapangabudlayon ang panganay sang
imo mga baka, kag dili mo pagbulogon
ang panganay sang imo mga obeha.

20 Pagakaonon mo sila sa tuigtuig,

ikaw kag ang imo panimalay, sa atuba-
ngan ni lehoba^ nga imo Dios, sa dnug
nga pagapilion ni lehoba.

21 Apang kon ang sapat may kulang
sa lawas, kon bulag sia, kon piang,

kon may iban nga nakulang nga malain,
dili mo sia pagpakabalaanon kay lehoba,

nga imo Dios.
22 Pagakaonon mo sia sa suliid sang

imo mga gawang ; ang mahigko kag
ang matinlo sing tingub gid tnagakaJaon
sa iya, subung sang pagkaon sang gasela

kag sang usa.

23 Lamang, nga dili mo pagkaonon
ang iya dugo : pagaulaon mo sia sa iba-

baw sang duta, subung sang tubig.

Ang dafagku nga mga piesta nga tfauig.

-If^ PAGABANTAYAN mo ang bu-
«>-' Ian sa Abib, kag magahiwat ka
sang paskua kay lehoba, nga imo Dios

;

kay sa bulan sa Abib ginpagowa ka ni

lehoba, nga imo Dios, sa Egipto, sa ka-

gab-ihon.
2 Kag pagaiha^ad mo ang Paskua

kay lehoba, nga imo Dios, nga mga obe-
ha kag nga mga baka, sa duug nga pa-
gapilion ni lehoba sa pagpapuyo didlo

sang iya ngalan.
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3 Dili mo sia pagkaonon upud sang
tinapay nga may tapay ; sa pito ka ad-
law pagakaonoii mo sia upud sang tina-

pay nga walay tapay (tinapay nga sa
pagpaubus; kay sa madali gid naggowa
ka sa duta sang Egipto), agud nga mag-
panumdum ka sang adlaw nga naggowa
ka sa duta sang Egipto sa tanan nga
mga adlaw sang imo kabuhi.

4 Kag wala sing tapay nga makakit-
an sa imo sa bug-os mo nga mga kadu-
lunan sa pito ka adlaw ; kag sa unud
nga pagaihalad mo sa kahaponon sang
nahauna nga adlaw, wala gid sing ma-
bilin tubtub sa aga.

5 Dili ka sarang makaghalad sang
paskua sa bisan diin sang imo mga ban-
wa, nga ginahatag sa imo ni lehoba, nga
imo Dios

:

6 Kondi lamafig sa duug nga pagapi-
lion ni lehoba, nga imo Dios, sa pagpa-
puyo didto sang iya ngalan : didto pa-
gaihalad mo ang paskua, sa kahaponon
sa pagsalup sang adlaw, sa sadtong dag-
on gid nga naghalin ka sa Egipto :

7 Kag pagalutoon mo sia kag paga-
kaonon mo sia sa duug, nga pagapilion
ni lehoba, nga imo Dios ; kag sa pag-
kaaga magapauli ka kag magasuliid ka
sa imo mga layanglayang.

8 Sa anum ka adlaw magakaon ka
sing tinapay nga walay tapay : kag sa
ikapito ka adlaw may pagtilipon nga
maligdong kay lehoba, nga imo Dios

:

dili ka maghimo sing bisan ano mga
buluhaton sa iya.

9 Magaisip ka ngasa imo sing pito ka
semana : kutub nga magsugud ka sa
paggalab sang mga uhay, magasugud ka
sa pagisip sang pito ka semana

;

10 Kag magahiwat ka sang piesta sang
mga Semana kay lehoba nga imo Dios

;

ang pagaihalad mo manginsono sa kaal-
wan nga kabubut-on sang inio kamut,
sono sang ginpakamaayo sa imo ni

lehoba, nga imo Dios.
11 Kag magakalipay ka sa atubangan

ni lehoba, nga imo Dios, ikaw kag ang
imoanakngalalaki,kagangimoanaknga
babae, kag ang imo uliponnga lalaki kag
ang imo ulipon nga babae, kag ang Lebin-
hon nga yara sa sulud sang imo mga ga-
wang, kag arg dumuluong kag ang ilo,

kag ang balo nga babae, nga yara sa
tunga nimo, sa duug nga pagapilion ni

lehoba, nga imo Dios, sa pagpapuyo
didto sang iya ngalan.

12 Kag pagapanumdumon mo nga
nanginulipon ka sa Egipto, kag maga-
bantay ka kag pagaibutang mo sa buhat
ini nga mga palatukuran.

13 Pagahiwaton mo ang piesta sang
mga payagpayag sa pito ka adlaw, sang
nakahimos ka na sa.i\g patubas sang imo
linasan kag sang im.o ipitan.

14 Kag magakalipay ka sa imo piesta,

ikaw kag ang imo nga lalaki, kag ang
imo anak nga babae, kag ang imo ulipon
nga lalaki kag ang imo ulipon nga babae,
kag ang Lebinhon, kag ang dumuluong,
kag ang ilo, kag ang balo nga babae, nga
yara sa sulud sang imo mga gawang.

15 Sa sulud sang pito ka adlaw paga-
hiwaton mo ang piesta kay lehoba, nga
imo Dios, sa duug nga pagapilion ni

lehoba ; kay pagapakamaayohon ka ni

lehoba, nga imo Dios, sa tanan mo nga
mga patubas kag sa tanan nga mga
buluhaton sang imo mga kamut, kag
manginmalipayon ka sing bug-os gid.

16 Sa makakatlo sa tagsa ka tuig

magaatubang ang tanan mo nga lalaki

kay lehoba, nga imo Dios, sa duug nga
pagapilion niya : sa piesta sang mga
Tinapay nga walay tapay, sa piesta sang
mga Semana, kag sa piesta sang mga
Payagpayag. Kag dili sila magaalatu-
bang nga mga walay dala kay lehoba

:

17 Ang tagsatagsa 7nagadald, sono
sang iya masarangan sang iya kamut,
so!io sa pagpakamaayo nga ginhatag ni

lehoba, nga imo Dios, sa imo.

Ang mga manugtatap sang kaiarmigsn—Mga katung-

danan sang niga maniijhiikom kag

sang iKga hari.

18 Magabutang ka nga sa imo sing

mga hukom kag sing mga punoan sa

tanan mo nga mga kabanwaanan, nga
ginahatag sa imo ni lehoba, nga imo
Dios, sono sa imo mga kabikahan ; kag
pagahukman nila ang banv/a sa pag-
hukom nga matarung.

19 Dili mo pagpatikoon ang katad-
lungan ; dili ka magpasulabi sing mga
tawo, dili ka magbaton sing mga ham-
ham ; kay ang hamham nagabulag sang
mga mata sang mga maalam, kag naga-
patiko sang mga polong sang mga
matanmg.
20 Ang katarungan, ang katarungan,

pagasundon mo, agud nga magkabuhi
ka kag magtagiya ka sang duta, nga
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ginahatag sa imo ni lehoba, nga imo
Dios.

21 Dili ka magtanuin nga sa imo
sing mgo Asherim sang bisan ano ngaka-

hoy sa luyo sang halaran ni lehoba, nga

imo Dios, nga pagahimoon mo nga sa

imo.
22 Kag ciili ka magpatindug sing

haligi nga larawan, hntang nga ginadum-
tan ni lehoba, nga imo Dios.

117 DILI ka maghalad kay lehoba,
/ nga imo Dios, sing baka kon

obeha, nga sa iya may dagta kon bisan

ano ngakulang; kay kaJangil-aran ini

kay lehoba, nga imo Dios.

2 Kon makit-an sa tunga nimo, sa isa

sang mga kabanwanan nga ginahatag sa

imo ni lehoba, nga imo Dios, ang lalaki

kon babae, nga nakahimo sang malain sa

mga mata ni lehoba, nga imo Dios, nga
naglapas sang iya katipan,

3 Nga nagkadto kag nag-alagad sa

liwan nga mga dios, kag nga nagj^aub

sa atubangan nila, kon sa atubangan
sang adlaw, kon sa atubangan sang
bulan, kon sa atubangan sang bug-os
nga kasoidadosan sang mga langit,

hutmig nga wala ko ginsogo
;

4 Sang ginpahibalo ini sa imo, kag
nga nabatian mo ini, niyan pagausisaon
mo sing maayo, kag yaii karon, kon
matuud kag butang nga malig-on, nga
ini nga kalangil-aran ginhimo sa Israel:

5 Niyan pagapagowaon mo sa imo
mga gawang ang amo nga tawo kon ang
amo nga babae, nga naghimxO sining

malain nga butang (bisan sia lalaki,

bisan sia babae), kag pagabatohon mo
sila sing mga bato, kag magakalamatay
sila.

6 Sa baba sang duha ka saksi, kon
tatlo ka saksi, mapatay ang takus sa

kamatayon : indi sia mapatay sa baba
sang isa lamajig ka saksi.

7 Ang kamut sang mga saksi man gin

ang nahauna sa ibaba'?/ nij^a sa pagpa-
tay sa iya, kag ugaling ang kamut sang
bug-os nga banwa ; sa shii pagapapason
mo ang malain sa tunga nimo.

8 Kon ang kasaba tuman ka maiwat
sa imo sa paghukom, sa tunga sang
dugo kag dugo, sa tunga sang kasuayon
kag kasuayon, sa tunga sang pilas kag
piias, nga among kabangdanan sang
kasaba sa sulud sang imo mga gawang,
magatindug ka kag magataklad ka sa

duug, nga pagapilion ni lehoba, nga imo
Dios

;

9 Kag raagakadto ka sa mga saser-

dote, nga mga Lebinhon, kag sa hukom
sa sadtong mga adlaw ; kag pagapaman-
koton mo sila, kag sila magatudlo sa imo
sang polong sang katarungan

;

10 Kag pagahimoon mo, sono sa

polong nga gintudio nila sa imo kutub
sadtong duug, nga pagapilion ni lehoba,
kag pagaandaman mo sing maayo sa

paghimo sono sang tanan nga pagaitud-
lo nila sa imo.

11 Pagahimoon mo, sono sang kaso-

goan nga pagaitudlo nila sa imo kag
sono sang katarungan nga pagaisiling

nila sa imo : dili ka maglipas sang polong,
nga pagaitudlo nila sa imo, bisan sa too,

bisan sa wala.
12 Kag ang tawo nga maghimo nga

m.ay palabilabi, nga indi magpamati sa

saserdote, nga yara sa paghikot didto
sang pag-alagdan kay lehoba, nga imo
Dios, bisan sa hukom, ang amo nga tawo
miapatay : kag pagapapason mo ang ma-
lain sa timgd sang Israel.

13 Kag ang bug-os nga banwa maga-
pamati sini, kag magakahadluk kag indi

na sia magpalabilabi.

14 Kon nakasulud ka na sa duta, nga
ginahatag sa imo ni lehoba, nga imo Di-
os, kag magtagiya ka na sa iya kag mag-
puyo ka na sa iya, kon magsiling ka

:

Buut ako magabutang sing isa ka hari sa

ibabaw nakon, subung sang tanan nga
mga katawohan nga yari sa palibut na-

kon
;

15 Sa pagkamatuud, pagaibutang mo
nga hari sa ibabaw nimo yadtong paga-
pilion ni lehoba, nga imo Dios. Pagai-
butang mo nga hari sa ibabaw nimo ang
isa sa tunga sang imo mga utud : indi ka
sarang makabutang sa ibabaw nimo sa

isa ka dumuluong, nga isa ka tawo nga
indi ang imo utud.

16 Lamang nga indi magpadam.u sia

nga sa iya sing mga kabaj'o, kag nga
indi niya pagpabalikon ang banwa sa

Egipto sa pagpadamu sang mga kabayo

:

kay si lehoba nagsilmg sa imo : Dili na
kamo magbalalik sa sini nga dalan.

17 Kag nga indi magpadamu sia nga
sa iya sing mga babae, agud nga indi

magtalikod ang iya tagiposoon sa akon
;

bisan magpadam.u gid sia nga sa ij^a sing

bulawan kag sing pilak.

18 Kag mahanabu nga, kon magling-
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kod sia sa lingkoran nga harianon sang
iya ginharian, pagaisulat nij'^a nga sa iya

sa isa ka tolon-an ang isa ka huwad sini

nga kasogoan, nga yara sa atubangan
sang mga saserdole nga mga Lebinhon

;

19 Kag ini diia sa malapit sa iya, kag
magabasa sia sa iya sa tanan nga
mga adlaw sang iya kabuhi, agud nga
magtoon sia sa pagkahadluk kay leho-

ba, nga iya Dios, kag sa pagbantay sang
tanan nga mga polong sini nga kasogo-
an kag sining mga palatukuran, sa pag-
butang sa ila sa buhat

;

20 Agud nga indi maglabaw ang iya

tagiposoon sa ibabaw sang iya mga litud,

bisan maglipas sia sa sogo sa too, kon sa

wala, agud nga maglawig sia sang mga
adlaw sang iya ginharian, sia kag ang
iya mga anak, sa tunga sang Israel.

Ang mga baiayran sa mga saserdote kag sa

mga Lebinhon.

HO ANG mga saserdote, nga mga Le-
lO binhon, angbug-os nga kabikahan
ni Lebi, wala sila sing bahin, bisan pa-

nublion upud sa Israel : magakalaon sila

sa mga halad nga pinadabdab kay le-

hoba kag sa iya panublion.

2 Tiingud sini, wala sila sing panub-
lion sa tunga sang ila mga utud : si le-

hoba amo ang ila panublion, sono sang
ginsiling niya sa ila.

3 Kag maginamo ini ang baiayran sa

mga saserdote gikan sa banv/a, gikan sa

mga nagahalalad sang isa ka halad, bi-

san sia baka, bisan sia obeha : pagai-

hatag nila sa saserdote ang likod, kag
ang duha ka sulang, kag ang binagwang.

4 Pagaihatag mo sa iya ang mga pa-
nganay sang imo trigo, sang imo duga
sang ubas kag sang imo lana, kag ang
mga panganay sang bulbul sang imo
mga obeha.

5 Kay ginpili sia ni lehoba, nga imo
Dios sa tunga sang tanan nga mga kabi-

kahan, agud nga didto sia sa atuhangan
niya sa pag-alagad sa ngalan ni lehoba,
sia kag ang iya mga anak, sa gihapon.

6 Kag kon ang Lebinhon nagaabut gi-

kan sa isa sang imo mga kabanw^aanan
sa bugos nga Israel, nga didto nagapanla-
gayaw sia kag mag-abut sia nga may
bug-OS nga handum sang iya kalag sa

duug nga pagapilion ni lehoba,

7 Niyan magapanghikot sia sa ngalan
ni lehoba, nga iya Dios, subung sang

tanan niya nga mga utud, nga mga Le-
binhon nga nagatindug sila didto sa
atubangan ni lehoba.

8 Pagapakaonon sia sing kaangay nga
bahin satig iban, labut pa sang mga ma-
baligya sang mga pagkabutang sang iya
mga ginikanan.

Sllot sang mga manugpakot.

9 Kon mag-abut ka na sa duta, nga
ginahatag si imo ni lehoba, nga imo
Dios, dili ka magtoon sa paghimo, sono
sang mga kalangil-aran sadto nga mga
katawohan.

10 Dili makit-an sa imo ang bisan sin-

o nga magpaagi sa kalayo sa iya anak
nga lalaki kon sa iya anak nga babae :

bisan sin-o nga maggarnit sang pagpa-
m.akot, bisan manuglagpat, bisan ma-
nugwili, bisan babaylan,

11 Bisan manughimalad, bisan ma-
nugpapamangkot sa mga espiritu, bisan
manugpakot sang kapalaran, bisan ma-
nugp3.mangkot sa mga minatay.

12 Kay ang bisan sin-o nga maghimo
sini nga mga butang, kalangil-aran s"a

kay lehoba, kag tungud sini nga mga
kalangil-aran ginasobol sila ni lehoba,

' nga imo Dios, sa imo atubangan.

13 Magamanginhimpit ka kay lehoba
nga imo Dios.

14 Kay ini nga mga katawohan, nga
pagasobolon mo nagapalamati sang mga
manuglagpat kag sang mga manugpa-
kot ; apang nahanungud sa imo, indi

gintugut ni lehoba sa imo ang paghimo
sini.

Panaad sang isa ka daku aga Manalagna

15 Pagabangonon ni lehoba, nga imo
Dios, sa imo ang isa ka manalagna, su-

bung sa akon, gikan sa tunga nimo, sa

tunga sang imo mga utud : sa iya maga-
palamati kamo.

16 Sono sa tanan nga ginpangayo mo
kay lehoba, nga imo Dios, sa Horeb, sa

adlaw sang pagtilipon, nga nagasiling :

Indi na ako kunta magpamati liwaa
sang tingug ni lehoba, nga akon Dios,

bisan magtan-aw pa ako sining daku nga
kalayo, agud nga indi ako mamatay

;

17 Kag si lehoba nagsiiing sa akon:
ginsiling nila sing maayo ang ila gin-

hambal.
18 Manalagna pagapabangonon ko sa
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ila sa tunga sang imo mga utud, subung
sa imo ; kag pagaibutang ko ang akon
mga polong sa iya baba, kag sia maga-
hambal sa ila sang tanan nga pagaisogo
ko sa iya.

19 Apang mahanabu, nga bisan sin-o

nga indi magpamati sang mga polong,
nga pagaihambal niya sa akon ngalan,

ako gid magapangayo sa iya sing husay.
20 Apang ang manalagna nga magpa-

ngahas sa paghambal sing polong sa

akon ngalan, nga wala ko igsogo nga
pagihambal niya, kon nga maghambal sa

ngalan sang liwan nga mga dios, ang
amo nga manalagna mamatay.
21 Kag kon magsiling ka sa imo tagi-

posoon : i Paano ang pagkilala namon
sang polong, nga wala pagihambal ni

lehoba ?

22 Kon ang manalagna maghambal
sa ngalan ni lehoba, kag indi m.ahanabu
ang amo nga butang bisan mag-abut, ini

among polong nga wala ighambal ni

lehoba : sa kakahas ginhambal ini sang
amo nga manalagna ; dili ka magkahad-
luk sa iya.

Ang mga banwa n£g dalangpan.

iQ KON napapas na ni lehoba, nga
1^ imo Dios, ang mga katawohan,
nga ang ila duta ginahatag sa imo ni

lehoba, nga imo Dios, kag ikaw magcag-
iya na sa iya kag magpuyo ka sa ila

mga kabanwaanan kag sa ila mga balay,
2 Magapain ka nga sa imo sing tatlo

ka banwa sa timga sang duta, nga gina-

hatag sa imo ni lehoba, nga imo Dios,
sa pagtagiya sa iya.

3 Magaaman ka sa imo sang dalan
kag pagabahinon mo so tatlo ka bahin
ang dulunan sang imo duta, nga ginapa-
panubli sa imo ni lehoba, nga imo Dios

:

manginamo ini, agud nga ang tanan nga
makapatay sing tawo magpalagyo didto.

4 Kag yari karon ang solondan sang
nakapatay sing tawo, nga magapalagyo
didto, agiid nga mabuhi sia. Yadtong
magpilas sa iya masigkatawo sing indi

hungud, kag nga sa iya wala sing dumut
kutub kahapon, bisan sang isa ka-
hapon

:

5 Subung pananglitf kon ang isa ka
tawo, magkadto sa bukid kaupud sang
iya masigkatawo sa pagpulud sing ka-
hoy, kag sang paglabo niya sang wasay
sa pagpulud sang kahoy, nagalasik sa

patok ang salsalon, kag nagaigo sa iya

masigkatawo, kag nga sia mapatay : ini

sia magapalagyo sa isa sining mga ban-

wa, agud nga mabuhi sia
;

6 Basi pa nga ang manugtimalus sang
dugo, kon magsiga ang iya tagiposoon,

maglagas sa nakapatay kag malambut
niya sia tungud kay malawig ang dala-

non, kag pagpilason niya sia sa kamata-
yon ; bisan indi takus sia sang kamata-
yon, tungud kay wala sia niya pag-

dumti kutub kahapon, bisan sa isa ka-

hapon.

7 Tungud sini nagasogo ako sa imo,

nga nagasiling: Magapain ka nga sa

imo sing tatlo ka banwa.
8 Kag kon pagpasangkaron ni lehoba,

nga imo Dios, ang imo dulunan, sono
sang ginsumpa niya sa imo mga gini-

kanan, kag pagaihatag niya sa imo ang
bug-OS nga duta, nga ginpanaad niya

nga ihatag sa imo mga ginikanan.

9 Kon pagbantayan mo ining tanan
nga sogo, nga ginasogo ko karon sa

imo, sa pagbutang sa iya sa buhat, nga
higugmaon mo si lehoba, nga imo Dios,

kag nga maglakat ka sa iya m.ga dala-

non sa gihapon, niyan magadugang ka
nga sa imo sing tatlo pa ka banwa,
labut pa sining tatlo

;

10 Agud nga indi magula sing dugo
nga w-alay sala sa tunga sang duta, nga
ginahatag sa imo nga panublion ni

lehoba, nga imo Dios, kag nga w'ala na
sing dugo sa ibabaw nimo.

11 Apang, kon may tawo nga mag-
dumut sa iya masigkatawo kag mag-
bangan sa iya, kag magtindug batok sa

iya, kag magpilas sa iya sa kamatayon,
kag mapatay sia, kag magpalagyo sa

isa sini nga kabanwaanan

;

12 Niyan ang mga tigulang sang iya

banwa magapadala kag magakuha sa i5'-a

didto, kag pagaitugyan sia mla sa kamut
sang manugtimalus sang dugo, kag
mapatay sia.

13 Ang imo mata manginwalay ka-

looy sa iya, kag pagapanasoa mo sa

Israel ang dugo nga walay sala, kag
may kaayohan ka.

Silof sang mga nagalaksam saug mga dulunan,

kag sang mga butfg nga mga saksi.

14 Dili mo paglaksamon ang dulunan
sang imo masigkatawo, nga ginbutang
sang mga katigulangan sa panublion,
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nga pagapaniiblion mo sa duta, nga
glnahatag sa imo ni lehoba, nga imo
Dios, sa pagtagiya sa iya.

15 Indi tumati ang isa lamang ka
saksi batok sa bisan kay sin-o, sa bisan
ano nga kasal-anan, kon sa bisan ano
nga sala, sa bisan ano nga sala nga
mahimo niya : sa baba sang duha ka
saksi, kon sa baba sang tatlo ka saksi,

pagapalig-onon ang butang.
16 Kon may magtindug nga isa ka

dimatariing nga saksi batok sa iban sa
pagsumbung batok sa iya sing isa ka
sala,

17 Niyan ang duha ka tawo, nga
nagakasaba, magaalatubangkay lehoba,
sa atubangan sang mga saserdote kag
sang mga hukom nga didto sa sadtong
mga adlaw.

18 Kag pagausisaon sing maayo sang
mga hukom ; kag yari karon, kon ang
saksi among saksi nga butigon kag nga
nagsaksi sing butig batok sa iya utiid,

19 Pagahimoon ninyo sa iya, sono
sang ginahunahuna niya batok sa iya
litud, kag pagapapason mo ang malain
gikan sa tunga nimo.
20 Kag ang mga mabilin, magapala-

mati kag magakalahadluk, kag indi na
magliliwan sa paghimo sing subung nga
kalautan sa tunga nimo.

21 Ang imo mata manginwalay ka-
looy: kabuhi tungud sa kabuhi, mata
tungud sa mata, ngipon tungud sa ngi-
pon, kamut tungud sa kamut, tiil tungud
sa tiil.

Mga kasogoan sang pag-awayan.

(yr\ KON maggowa ka sa pag-awayan^^ batok sa imo kaaway, kag makit-
an mo ang mga kabayo kag mga kanga,
isa ka banwa nga labi pa ka daku sa
imo, dili ka magakahadluk sa ila ; kay si

lehoba, nga imo Dios, yara kaupud ni-

mo, sia gid nga nagpagowa sa imo gi-

kan sa duta sa Egipto.
2 Kag kon magpalalapit kamo sa pag-

pakigaway, magaima ang saserdote kag
magahambal sia sa banwa,

3 Kag magasiling sia sa ila : Pamati-
ka, Israel : magapalalapit kamo karon sa
pagpakigaway batok sang inyo mga ka-
away : indi magmaluya ang inyo tagipo-
soon, indi kamo magkalahadluk, indi

kamo magkahangawa, kag indi man ka-
mo magmatalaw sa atubangan nila

;

4 Kay si lehoba, nga imo Dios, naga-
upud sa inyo sa pagpakigaway tungud
sa inyo batok sa inyo mga kaaway, sa
pagliiwas sa inyo.

5 Kag ang mga puno-an magahalam-
bal sa banwa, nga nagasiling : i Sin-o
bala ang tawo nga magpatindug sing
bag-o nga balay kag wala niya pagga-
mita ? Maglakat sia, kag magpauli sa
iya balay, basi pa nga mapatay sia sa
pag-awayan, kag iban nga lain nga tawo
ang maggamit sa iya.

6 Kag i sin-o bala ang tawo nga nag-
tanum sing ulubasan kag wala pa sia

m.akaagum sang iya bunga ? Maglakat
sia kag magpauli sa iya balay, basi pa
nga mapatay sia sa pag-awayan, kag iban
nga tawo ang magpulus sa iya.

7 Kag i sin-o bala ang tawo nga na-
kapanug-an sa babae kag wala sia ni5^a

mapangasawa ? Maglakat sia kag mag-
pauli sa iya balay, basi pa nga mapatay
s'a sa pag-awayan, kag iban nga tawo
ang makapangasawa sa iya.

8 Kag ang mga punoan magapalada-
yon sa paghambal sa banwa, kag
magasiling sila : i Sin-o bala ang ta-

wo nga mahadlukon kag mapigaw
sa tagiposoon .•'Maglakat sia, kag ma-
pauli sa iya balay, agud nga ang mga ta-

giposoon sang iya mga utud indi matu-
naw subung sang iya tagiposoon.

9 Kag kon ang mga punoan makag-
tapus na sa paghambal sa banwa, niyan
pagapangolohan nila ang kasoldadasan
sa una sang banwa.

10 Kon magpalapit ka sa isa ka banwa
sa pagpakigway batok sa iya, pagaag-
dahon mo sia sa paghidaet

;

11 Kag kon magsabat sia sa imo:
Paghidaet, kag magbukas siasa imo satig

mga gawatig, ang bug-os nga banwa nga
makit-anmo nga yara sa iya, manginimo-
manugbuhis kag magaalagad sia sa imo.

12 Apang kon indi sia magpakig-
hidaet sS^imo, kag magsumpung sa imo
sa pagpakigaway kag malikupan mo
sia,

13 Kag sa pagtugyan saiya ni lehoba,

nga imo Dios, sa imo kamut, pagapila-

son mo ang tanan niya nga lalaki sa

SLilab sang hinganiban.

14 Apang ang mga babae, ang mga
kabataan, ang mga kahayupan kag ang
tanan nga yara sa banwa, ang tanan
ni3-a nga inagaw, pagaatihon mo nga
^a imo ; kag magakaon ka sang inagaw
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sang imo kaaway, nga ginhatag sa imo
ni lehoba, nga imo Dios.

15 Amo ini ang pagahimoon mo sa

tanan nga mga kabanwaanan, nga yadto
sa malayo gid sa imo kag nga indi iya

sang mga kabanwaanan sini nga mga
katawohan.

16 Apang sa mga kabanwanan sini

nga mga banwa, nga ginahatag sa imo
ni lehoba, nga imo Dios, nga panublion,
wala ka sing pagaibiliu sang bisan ano
nga nagaginhavv^a

;

17 Kondi nga pagalaglagon mo sila

sing bug-OS gid : ang Hetinhon kag ang
Amorinhon, ang Kanaanhoii kag ang
Peresinhon, ang Hebinhon kag ang
lebusinhon, sono sang ginsogo sa imo
ni lehoba, nga imo Dios ;

18 Agud nga indi kamo nila pag-
tudloan sa paghimo sono sang tanan
nga mga kalangil-aran, nga ginahimo
nila sa ila mga dios, kag nga magpa-
kasala kam.o batok hay lehoba, nga imo
Dios

;

19 Kon paglibutan mo ang isa ka
banwa sa madamu nga mga adlaw, nga
nagapakigaway ka batok sa iya sa pag-
kuha sa iya, dili mo pagpamudlon ang
iya mga kakahoyan, nga nagabayav/
sang wasay batok sa ila, kay sa ila bunga
magakaon ka, kag dili mo pagpamudlon
sila sa paggamit sa z/asabuluhatonsang
paglibot sa atubangan mo ; kay ang
kahoj'" sang latagon ajuong kabuhia?!

sang tawo.
20 Walay sapayan, ang kahoy nga

masayoran mo nga indi kahoy nga sa
pagkaon, pagapamudlon mo, kag paga-
pamukanon mo sila, kag magatukud ka
sing mga kabakuran nga sa paglibot
batok sa banwa, nga nagapakigaway
batok sa imo, tubtub nga mapukan mo
sia.

Katuttibasan sa tago nga pagpatay sing tawo.

Q-j KON may makit-an sa duta, nga^ » ginahatag sa imo ni lehoba, nga
imo Dios sa pagtagiya sa iya, sing
minatay nga nahamyang sa mga lata-

gon, kag indi masayoran nga kon sin-o

ang nagpilas sa iya,

2 Niyan ang imo mga tigulang kag
ang imo mga hukom magagulowa, kag
magatakus sila sang kalayoon tubtub sa
mga banwa nga yara sa palibot sang
minatay.

3 Kag mahanabu, nga ang banwa nga
labing malapit sa minatay, kon sayoron
ang mga tigulan sadto nga banwa ma-
gakuha sa kabakahan sang isa ka tinday
nga^ babae, nga wala pa maggamit kag
wala mabutangi sing singkaw.
4 Kag ang tinday nga babae sang ba-

ka pagadalhon sang mga tigulang sadto
nga banwa sa isa ka kasulgan, nga nagailig
sing dayon gid, nga diin wala mapa-
nguma kag wala matamni, kag didto pa-
gagolgolon nila ang liog sang tinday nga
baka sa sulgan.

5 Kag magapalapit ang mga saser-
dote, nga mga anak ni Lebi ; kay sila

among pinili ni lehoba, jiga imo Dios,
agud ngamag-alagad sa iya sila kag mag-
pakamaayo sang ngalan ni lehoba ; kag
ang ila baba magatapat sang tanan nga
kasaba kag sang tanan nga pilas.

6 Kag ang tanan nga mga tigulang
sadto nga banwa nga labing malapit sa
minatay, magapalanghunaw sang ila mga
kamut sa ibabaw sang tinday nga babae
sang baka, nga gingolgolan nila sing liog
sa kasulgan.

7 Kag magahalambal sila kag magasi-
liling: Ang amon mga kamut wala
magula sini nga dugo, bisan ang amon
mga mata wala mxakakita sa iya

;

8 Tumbasi ang imo banv/a nga Israel,
nga gintubus mo, oh lehoba ; kag ayaw
igbutang ang dugo nga walay sala sa
tunga sang imo banw^a nga Israel. Kag
pagatumbasan yadtong dugo nga sa ila.

9 Kag ikaw magapanas sang dugo
nga walay sala sa tunga nimo, kay paga-
himoon mo ang matadlung sa mga ma-
ta ni lehoba.

NafaanuDgud sang mga babae nga nadakpan
sa pag-awayan.

10 Kon maggowa ka sa pag-awayan
batok sa imo mga kaawaj'- kag pagitug-
yan sila sa imo kamut ni lehoba, nga
imo Dios, kag pagdalhon mo sila nga
mga bihag

;

11 Kag kon m.akit-an mo sa tunga
sang mga bihag ang isa ka babae nga
maayoayo, kag maluyagan rao sia kag
pagkuhaon mo sia sa pagpangasawa sa
iya,

12 Pagadalhon mo sia sa imo balay,

kag sia magabulog sang iya olo, kag
magapanghingoko sia.

13 Kag pagaubahon niya ang panap-
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ton sang iya pagkabihag ; kag magapa-
bilin sia sa imo balay, kag magahibi sia

sa iya amay kag sa iya iloy sa bug-os

nga isa ka bulan ; kag sa tapus sini,

magasulud ka sa iya, kag ikaw mangin-
bana niya kag sia manginasawa nimo.

14 Kag konindi sia makalipay sa imo.

pagapabayaan mo sia, sono sang iya

kaugalingon nga kabubut-on, kag indi

mo sia sarang mabaligya sa pilak, kag
indi mo sia paguliponon, kay ginpapau-

bus mo sia.

Ang katadluogan sa pagkapanganay.

15 Kon ang isa ka tawo m.ay duha ka
asawa, ang isa nahagngmaan kag ang isa

naakigan, kag ang nahagngmaan kag
ang naakigan mag-alanak sing mga lala-

ki sa iya, kag ang panganay anak sang
naakigan,

16 Niyan, sa adlaw nga magpapanubii
sia sa iya mga anak sang iya pagkabu-
tang, indi sia sarang makahatag sang
pagkapanganay sa anak sang nahagug-
maan sa pagpasulabi sa anak sang na-

akigan, nga among matiind nga panga-

nay

;

17 Kondi pagakilalahon niya nga pa-

nganay ang anak sang naakigan, nga
pagihatag sa iya ang dapli nga bahin

sang tanan nga makita nga iya; kay
yadto amo ang pamiino sang iya kusug :

ang katadhmgan sang pagkapanganay
nahanungud sa iya.

Nahanungcd sang mga anak nga malali^on.

18 Kon ang isa ka tawo may anak
nga masinumpungon kag malalison, nga
indi magpamati sa tingug sang iya amay,
bisan sa tingug sang iya iloy ; kag nga
bisan pa pagsilotan sia, indi magpamati
sa ila,

19 Niyan pagadakpon sia sang iya

amay kag sang iya iloy, kag pagapa-
gowaon sia nila sa mga tigulang sang iya

banwa kag sa gawang sang iya duug,
20 Kag magasiling sila sa mga tigu-

lang sang ila banwa : Ini nga amon
anak masinumpungon kag malalison,

wala sia magapamati sa amon tingug

:

among mabakog kag palainum sia.

21 Niyan ang tanan nga mga tawo sa

iya banv/a magabalato sa iya kag mapa-
tay sia : panason mo ang malain sa tunga

nimo, kag ang bug-os nga Israel maga-
pamati kag magakahadluk.

Lulubngan sang mga binitay.

22 Kon sa isa ka tawo may sala nga
takus sa kamatayon kag pagapatyon sia,

kag nga g'nbitay mo sia sa isa ka kahoy,
23 Indi magapabilin ang iya bangkay

sa kahoy sa bug-os nga gab-i, kondi sa
walay balibad pagailubung mo ang iya
bangkay sa sina gid nga adlaw : ka>
pinapakamalaut sang Dios ang binitay
sa kahoy ; kag indi mo pagdagtaan ang
duta, nga ginahatag sa imo ni lehoba,
nga imo Dios, nga panublion.

Nahanungud sang mga sapat nga nadula.

2Q KON makita mo, nga nadula ang
^ baka sang imo utud kon ang iya

obeha, dili ka magtago sa ila : paga-
pabalikon mo sila, sa walay balibad sa
imo utud.

2 Kag kon ang imo utud indi mo kai-

ngod kag kon wala mo sia makilal-i,

pagadalhon mo sia sa imo balay; kag
didto sia sa imo, tubtub nga pagpangi-
taon sia sang imo utud, kag pagaiuli mo
sia sa iya.

3 Amo man ini ang pagahimoon mo
man sa iya asno ; amo man ini ang pa-
gahimoon mo sa iya panapton ; kag amo
man ini ang pagahimoon mo sa tanan
nga mga butang nga nadula sa imo litud,

nga gindula niya kag makita mo. Indi

ka sarang makatago.
4 Kon makita mo ang asno sang

imo utud, kon ang iya baka, nga
napukan sa dalan, dili ka magtago sa

ila: sa walay balibad pagabuligan mo
sia sa pagbangon sa ila.

Ginadumih'an ang iban nga mga pamatasan.

5 Dili magpanaput ang babae sang
panapton sang lalaki, kag dili magpa-
naput ang lalaki sang panapton sang
babae, kay bisan sin-o nga maghimo sini

kalangil-aran sia kay lehoba, nga imo
Dios.
6 Kon masalapuan mo sa atubangan

mo sa dalanon ang isa ka pugad sang
pispis sa bisan ano nga kahoy, kon sa

ibabaw sang duta, nga may mga buto
kon mga itlog, kag ang iloy nagaluub sa

ibabaw sang mga buto, kon sa ibabaw
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sang mga itlog, dili mo pagkuhaon ang
iloy upud sang iya mga buto.

7 Sa walay balibad pagabuhian mo
ang iloy, kag pagakuhaon mo lamang
ang mga buto nga sa imo, agud nga
may kaayohau ka kag pagpalawigon
mo ang imo mga adlaw.

8 Kon magbangon ka sing bag-o nga
balay, maghimo ka sing alubaybay sa

imo alibubungan, agud nga indi ka
magbutang sing dugo sa imo balay,

basi pa kon sa iya may maholog.
9 Indi mo pagsab-ugan ang kaubasan

sang sarisari nga binhi, basi pa nga
pagkuhaon sa imo ang kabug-osan sang
binhi nga ginsab-ug mo kag ang patubas
sang kaubasan.

10 Dili ka mag-arado nga tingub ang
baka kag ang asno.

11 Dili ka magpanaput sang panapton
nga sinamayan sang bulbul sang karne-
ro kag lino nga hinahol sing tingub.

12 Magahimo ka nga sa imo sing mga
pakawilkawil sa ibabaw sang apat ka
sidsid sang imo inugtabon, nga ginata-

bon mo sa imo.

NahanuDgud sa mga sinumbiing nga babae.

13 Konangisaka tawo magpangasa-
wa, kag sa nakasulud na sia sa iya, kon
mahatiabu nga maakigan niya sia,

14 Kag pahanungdan niya sing mga
buhat nga makahuluya kag ipalapnag
niya batok sa iya ang malain ngakaban-
tugan, kag nagsiling : Nagpangasawa
ako sa sini nga babae, apang sa pagpala-
pit ko sa iya, wala ako sing nakit-an sa

iya nga pagkaulay,
15 Ang amay kag ang iloy sang pa-

matan-on nga babae, magakuha sang
mga tandaan sang pagkaulay sang pa-
matan-on nga babae, kag pagadalhon nila

sila sa mga tigulang sang banv/a, sa ga-
wang.

16 Kag ang amay sang pamatan-on
nga babae magasiling sa mga tigulang :

Ginpaasawa ko ang akon anak nga
babae sa sini nga tawo, kag ginakaa-
kigan niya sia

;

17 Kag yari karon, nga ginpahanung-
dan niya sia sing mga buhat nga maka-
huluya, nga nagasiling : Wala ako sing

nakita sa imo anak nga babae sang mga
tandaan sa pagkaulay; kag j^ari karon
ang mga tandaan sang pagkaulay sang
akon anak nga babae. Kag pagaihum-

lad nila ang panapton sa atubangan
sang mga tigulang sang banwa.

18 Kag pagadakpon sang mga tigu-
lang sadto nga banwa ang amo nga
tawo, kag pagasiloton nila sia

;

19 Kag pagapabayaron nila sia sing
isa ka gatus ka siklo nga pilak, nga
pagaihatag nila sila sa amay sang pama-
tan-on nga babae, tungud kay nagpalap-
nag sia sing malain nga kabantugan
batok sa isa ka ulay sa Israel ; kag
sia manginiya asawa, nga indi niya sia

sarang matabog sa tanan niya nga mga
adlav/.

20 Kag kon ini manginmatuud, nga
wala sing makita nga pagkaulay sa
pamatanon nga babae,

21 Pagapagowaon nila ang pamatan-
on nga babae sa gawang sang balay
sang iya amay, kag ang mga tawo sa
iya banwa magabato sa iya, kag sia

mapatay, kay naghimo sia sing pagpa-
sipala sa Israel, nga nagpanghilahi sia

sa balay sang iya amay ; kag pagapapa-
son mo ang malain sa tunga nimo.

Ang paghilimata nga indi igo sa kasogoan.

22 Kon makit-an ang isa ka taw, nga
nagaduiog sa isa ka babae, nga minyo
sila nga duha, pagapatyon ang tawo nga
nagdulog sa babae kag ang amo gid nga
babae ; kag pagapapason mo ang malain
sa tungd sang Israel.

23 Kon ang isa ka pamatan-on nga
babae nga ulay, nga natug-an sa isa ka
lalaki, kag sang nakita sia sang isa sa
sulud sang banwa kag magdulog sa iya,

24 Pagapagowaon nins'^o sila nga duha
sa gawang sadto nga banwa, kag paga-
batohon ninyo sila, kag magkalamatay
sila: ang pamatan-on nga babae, kay
wala magsingit sang yara sia sa banwa

;

kag ang lalaki tungud kay ginpapaubus
niya ang ginapangasawa sang iya isig-

katawo, kag pagapapason mo ang ma-
lain sa tunga nimo.

25 Kag kon makit-an sang lalaki ang
pamatan-on nga babae nga tinug-an, sa
latagon, kag pagluguson sia sadtong
lalaki kag mxagdulog sa iya, niyan ma-
matay ang lalaki lamang, nga nagdulog
sa iya.

26 Kag ang pamamatan-on nga babae
indi mo gid sia pag-anhon ; walay sal^

sa pamatan-on nga babae nga takus sa

kamatayon, kay amo gid ini ang naga-
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kahanabu kon ang isa ka tawo naga-
tindug batok sa iya isigkatawo kag
ginapilas niya sia sa kamatayon.

27 Kay sa latagon nakita niya sia,

kai;- nagsingit ang tinug-an nga pama-
tan-on nga babae, apang wala sing sin-o

nga magluwas sa iya.

28 Kon makit-an sang isa ka lalaki ang
isa ka babae nga pamatan-on nga ulay,

nga wala magtug-an, kag dakpon niya sia

kag magdulog sa iya, kag masapwan
sila,

29 Ang lalaki nga nagdulog sa iya ma-
gahatag sa amay sang pamatan-on sing
kalim-an ka siklo nga pilak, kag sia ma-
nginiya asawa : tungud kay ginpapaubus
niya sia, sia indi sarang makatabog sa
iya sa tanan niya nga mga adlaw.

30 Walay bisan sin-o nga makakuha
sang asawa sang iya amay, bisan magtu-
kib sang sidsid sang tabon sang iya amay,

Nafaanunfud sang mga tawo nga siuikway sa

mga katipunan nga balaan.

QO ANG kapon, bisan sia pinalpag,^^ bisan sia pinilas, indi sia makasu-
lud sa katilingban ni lehoba.

2 Ang unon indi makasulud sa kati-

lingban ni lehoba : bisan tubtub sa ika-

piilo kaklivvatan niya, indi makasulud sia

sa katilingban ni lehoba.

3 Ang Amorinhon kag ang Moabin-
hon indi makasulud sa katilingban ni le-

hoba : bisan tubtub sa ikapulo nila nga
kaliwatan, indi sila makasulud sa kati-

lingban ni lehoba, sa gihapon

;

4 Tungud kay wala sila maggulowa sa
atubangan ninyo nga may tinapay kag
may tubig sa dalan, sang nagguiowa ka-
mo sa Egipto ; kag kay ginhinakayan
nila batok sa imo si Balaam, anak ni Beor,
sa Petor, sa Mesopotamia, sa pagpaka-
malaut sa imo,

5 Apang si lehoba, nga imo Dios,
wala maluyag magpamati kay Balaam

;

kondi si lehoba, nga imo Dios, nagbaylo
nga sa imo sang pagpakamlaut sa pag-
kamaayo ; kay ginahigagma ka ni le-

hoba, nga imo Dios.
6 Indi ka maghimulat sang ila kali-

nong, bisan sang ila kaayohan sa tanan
mo nga mga adlaw sa gihapon.

7 Dili mo pagkangil-aran ang Edom-
inhon, kay sia utud mo ; dili mo pag-
kangil-aran ang Egiptohanon, kay na-
ngindumuluong ka sa iya duta

;

8 Ang mga anak nga magkalatawo sa
ila sa ikatlo ka kaliwatan, sarang sila

makasulud sa katilingban ni lehoba.

Nabanungud sang pagkaput!i sa dulugan.

9 Kon maggowa ka sa dulugan batok
sa imo mga kaaway, mag-andam-ka
sa tanan nga butang nga malain.

10 Kon sa tunga nimo may isa ka ta-

wo nga mahigko sia, bangud sang isa ka
butang nga nahanabu sa gab-i, magago-
wa sia sa dulugan, indi sia magasuliid sa

dulugan.
11 Kag kon mag-abut na ang gab-i»

magapanghugas sia sang tubig, kag kon
matunud na ang adlaw, magasuliid sia sa
dulugan.

12 Kag ikaw may isa ka suuk, sa
gowa sang dulugan, kag ikaw maga-
gowa didto sa gowa.

13 Kag ikaw may isa ka pala sa tunga
sang imo galamiton, kag kon magkatin-
katin ka sa gowa, pagakatkutan mo sia

kag pagatabunan mo ang naggowa sa
imo.

14 Kay si lehoba, nga imo Dios, naga-
lakat sa tunga sang imo dulugan sa

pagluwas sa imo kag sa pagtugyan sang
imo mga kaaway sa atubangan nimo :

ngani ang imo dulugan magmangin-
balaan, basi pa nga makit-an ni lehoha

sa tunga nimo ang mga butang nga
makahuluya kag magtalikod sia sa imo.

Nahanungud sa mga ulipon nga palalagyo.—Naha-

faanuungud sang mga bigaon.—Nahanungud

sang pagpasaka sang pilak.—Nabanungud

sang mga psnaad.

15 Dili mo pagitugyan sa iya agalon
ang ulipon, nga nagdangup sa imo
gikan sa iya agalon.

16 Upud sa imo magapu3'6 sia, sa

tunga nimo, sa bisan diin nga duug nga
pagapilion niya, sa isa sang imo mga
kabanwaanan, nga didto ginapakama-
ayo niya ; dili mo sia pagpiguson.

17 Wala sing bisan sin-o sang mga
anak nga babae sa Israel nga magbigaon,.
bisan sin-o sang mga anak nga lalaki sa

Israel nga magbigaon.
18 Dili ka magadala sang sohoi sang

bigaon, bisan sang bili sang ido, nga
sa bisan ano nga halad nga sinaad sa

balay ni lehoba, nga imo Dios ; kay sila

nga duha mga kaiangil-ai an kay lehoba.
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19 Indi ka magpangayo sa imo utud
sing saka : bisan saka sa pilak, bisan
saka sa mga kalan-on, bisan saka sa

bisan ano nga butang nga sa masunsun
ginapangayoan sing saka.

20 Sa dumuluong magapasaka ka,

apang indi mo pagpasakaan ang imo
utud, agud nga pagpakamaayohon ka
ni lehoba, nga imo Dios, sa tanan nga
buluhaton sang imo kamut, sa duta nga
pagasudlan mo sa pagtagiya sa iya.

21 Kon maghimo ka sing isa ka pa-
naad kay lehoba, nga imo Dios, ayaw
pagpadugaya ang pagtuman sa iya

;

kay sa walay balibad pagapanga5'oon
ini sa imo ni lehoba, nga imo Dios, kag
may sala sa imo.

22 Kag kon magpugung ka sa pag-
himo sing panaad, wala sing sala sa

imo.
23 Ang magagowa sa imo bibig,

pagabantayan kag pagibutang mo sa

buhat, sono sang ginpanaad mo kay
lehoba, nga imo Dios, ang halad nga
kinabubut-on nga ginmitlang sang imo
baba.

24 Kon magsuliid ka sa kaubasan
sang imo isigkatawo, sarang ka maka-
kaon sing ubas sa imo luyag kag ma-
busug ka sa ila, apang indi mo sila

masuiud sa im^o tabig.

25 Kon magsulud ka sa alanyon sang
im.o isigkatav/o, sarang ka makapangu-
tol sang mga uhay ; apang indi ka mag-
gamit sang kayug sa alanyon sang imo
isigkatatawo.

Kasogoan nahanungud sa pagbulag sa asawa.

Q/1 KON ang isa ka tawo magpanga-^ •" sav»'a sa isa ka babae kag mag-
pakasal sa iya, kon mahanabu nga sia

dili makapahamuut sa iya mga mata,
tungud kay nakit-an niya sa iya ang
butang nga makahuluya, sarang sia ma-
kasulat sang sulat sa pagbulagay, kag
ibutang niya ini sa kamut sang babae,

kag tabugon sia sa i3^a balay.

2 Kag sa makahalm sia sa balay sang
iya bana, sia sarang makalakat kag
makabana liwan. %

3 Apang kon pagkaakigan sia sang
iya ikaduha nga bana, kag magsulat sia

sang sulat sa pagbulagay kag ibutang
niya ini sa iya kamut, kag tabugon niya
sia sa i3^a balay, kag kon patay na ang

ikaduha ka bana nga nagpangasawa sa
iya

;

4 Ang iya nahauna nga bana, nga
nagtabog sa iya, indi sarang makakuha
sa iya liwan, agud nga magmanginasawa
niya sia sa tapus nga sia nakapadagta

;

kay ini among kalangil-aran kay lehoba

;

kag indi pagpapas-ani sang sala ang
duta, nga ginahatag sa imo nga panu-
blion ni lehoba, nga imo Dios.

5 Kon ang isa ka tawo magpangasawa
sing bag-o lamang, dili maggowa sia sa
pag-awayan, bisan rnagpangalima sang
bisan ano nga buluhaton : manginhilway
sia nga sa iya balay sa isa ka tuig, kag
maglipay sia sa babae nga iya ginpanga-
sawa.

Nalianungud sang mga inugpa!ig-on—Nahanungud
sa pagkawat sa mga tawo.—Nahauungud

sang tabukaw.

6 Dili ka magkuha sang galingan,
bisan sang bato saibabaw subung nga
inugpalig-on ; kay ini amo ang pagbaton
sang kabuhi nga inugpalig-on.

7 Kon makit-an ang isa ka tawo, nga
nakapangawat sa isa sa tunga sang iya
mga utud, sa tunga sang mga inanak ni

j

Israel, kag ginulipon sia niya kag gin-
' baligya sia niya, ang am.o nga makawat
I

mapatay ; kag pagapanason mo ang
kalainan sa tunga nimo.

i
8 Sa nahanungud sang kalalat-an sang

tabukaw, mag-adam-ka sa pagbantay
sing matul-id gid sang tanan nga paga-
itudlo sa imo sang mga saserdote, nga
mga Lebinhon : pagaandaman ninyo sa
paghimo, sono sang ginsogo ko sa ila.

9 Panumduma ang ginhimo ni lehoha,
nga imo Dios, kay Maria, sa dalan,
sang naggulowa kamo sa Egipto.

10 Kon magpahulam ka sa im.o isig-

kata\vo sang bisan ano nga butang nga
may saka, indi ka magsulud sa iya balay
sa pagkuha sang iya inugpalig-on.

11 Magapabilin ka sa gowa, kag ang
tawo nga ginpahulam mo magadala sa
imo sa gowa sang inugpalig-on

;

12 Kag kon ang tawo imol, indi ka
maghigda upud sang iya inugpalig-on.

13 Sa walay balibad pagaiuli mo ang
inugpalig-on sa pagsalup sang adlaw,
kag magahigda sia sa iya panapton kag
magapakam.aayo sia sa imo ; kag ini

manginkatarungan mo sa atabangan ni

lehoba, nga imo Dios.
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14 Dili mo pagpiguson ang mamumu-
gon nga imol kag makalolooy, bisan sia

sa tunga sang imo mga utud, bisan sia

sa tunga sang mga dumuluong nga yara
sa imo duta, sa sulud sang imo mga
gawang.

15 Pagahatagan mo sia sang iya sohol
tungud sang iya adlaw, kag sa wala pa
matunud ang adlaw sa ibabaw niya,
kay sia imol kag ginahandum niya ang
iya sohol ; basi pa nga magtuaw sia batok
sa imo kay lehoba kag manginsala ini

sa imo.

16 Ang mga amay indi mapatay
tungud sang ila mga anak, kag ang mga
anak indi mapatay tungud sang ila mga
amay : ang tagsatagsa mapatay tungud
sa iya kaugalingoti nga sala.

Nahanungud sang pagkalooy sa mga ba!o aga babae,

sa mga ilo kag sa mga dumuluong.

17 Dili mo pagpatikoon ang katad-
lungan sang dumuluong kag sang ilo,

kag indi ka magbaton sang panap-
ton sang balo nga babae nga inugpalig-
on.

18 Magapanumdum ka, nga ikaw
nanginulipon sa Egipto, kag nga gintu-
bus ka kutub didto ni lehoba, nga imo
Dios; ngani ginsogo ko sa imo, nga
maghimo ka sini.

19 Kon mag-ani ka sang imo alanyon
sa imo latagon, kag malipatan mo ang
isa ka upung sa latagon, indi ka mag-
balik sa pagkuha sa iya : manginiya ini

sang dumuluong, sang ilo kag sang
balo nga babae, agud nga pagpakamaa-
yohon ka ni lehoba, nga imo Dios, sa
tanan nga buluhaton sang imo mga
kamut.

20 Kon magpalaspas ka sang imo ka-
hoy nga oliba, dili mo pagipausisa ang
mga sanga liwan : ini manginiya sang
dumuluong, sang ilo kag sang balo nga
babae.

21 Kon magpamupo ka sang imo
kaubasan, dili mo pagipausoy liwan:
ini manginiya sang dumuluong, sang
ilo kag sang balo nga babae.

22 Pagapanamdumon mo, nga nangin-
ulipon ka sa duta sang Egipto ; ngani
ginasogo ko ikaw, nga maghimo ka sini.

Ang pagbunaJ nga indi maglabi sa kap-atan

ka lapdus.

5 kon may kasaba sa tunga sang
duha ka tawo, kag magpalapit sila

sa hulukmanan, agud nga paghukman
sila sang tnga hukoin, ini sila ma-
gapamatarung sa maturung, kag maga-
tagudili sa malain.

2 Kag kon ang malain takus sia nga
paghampakon, ang hukom magapahapa
sa iya sa duta, kag sa iya atubangan pa-
gaipahampak niya sia sa Imdamuon sang
linapdus nga nagakaigo sa iya kasal-

anan.

3 Kon hampakon sia niya sing kap-
atan ka lapdus, indi maglabaw sia sa ila ;

basi pa nga, kon mxaglabaw sia sini, nga
bunalon sia niya sing madamu nga
linapdus kapin sini sa ila, ang imo utud
magmanginbanyaga sa imo mga mata.

4 Dili mo pagsukimahan ang baka
nga nagalinas.

Nabanuagud sa pagba a sa bayaw nga iaiaki.

5 Kon ang mga magutud magpuluyo
sing tingub, kag mapatay ang isa sa ila

nga wala}'- anak nga lalaki, ang asawa
sang patay indi magbana sa luwas sa isa

ka dumuluong ; ang iya bayaw nga lala-

ki magapaiapit sa iya kag magapa-
ngasawa sa iya, kag magatuman sa iya
sang katungdanan sang ba^/aw.

6 Kag magamanginamo, nga ang pa-

nganay nga pagaianak niya, magailis sa

ngalan sang iya iitud nga patay, agud nga
indi m.apanas sa Israel ang iya ngalan.

7 Kag kon ang lalaki indi maluyag
magpangasawa sa iya bayaw nga babae,
ang iya bayaw nga babae magataklad sa
gawang 5^//^ banwa sa mga tigulang kag
magasiling: Nagapangindi ang akon
bayaw nga lalaki sa pagpatindug sang
ngalan sang iya litud sa Israel : indi sia

maluyag magtuman upud sa akon sang
katungdanan sang bayaw.

8 Niyan pagatawgon sia sang mga ti-

gulang sang iya banwa, kag pagahamba-
lon sia nila ; kag kon magmatig-a sia,

nga nagasiling : Indi ako buut mag-
pangasawa sa iya

;

9 Ang iya bayaw nga babae magapa-
iapit sa iya sa atubangan sang mga ti-

galang kag pagakuhaan sia niya sing
sapin sa tiil, kag pagaduplaan sia niya
sa iya nawung, kag magasabat sia, nga
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nagasiling: Amo ini kag amo ini ang
pagahimoon sa tawo, nga indi maluyag
magpatindug sang panimalay sang iya

utud."
10 Kag pagaihatag sa iya ini nga nga-

lan sa Israel : Ang balay sang inubahan
sing sapin.

11 Kon ang mga tawo magaalalaway
sing tingub, ang isa sa isa, kag mag-abut
ang asawa sang isa sa ila sa pagluwas sa

iya bana sa kamut sadtong nagapilas sa

iya, kag sa paguntaj^ niya sang kamut,
madakup sia niya sa mga bahin nga ka-

iahuluyan

;

12 Pagautdan mo sia sang kamut

:

ang imo mata indi magkalooy sa iya.

Nabanunfud sang mga itilimbang kag mga
sulukban nga matarung.

13 Dili ka maghuput sa imo puyo sing

itilimbang nga daku kag itilimbang nga
diyotay.

14 Dili ka maghuput sa imo balay sing

epa nga daku kag epa nga diyotay.

15 Magahuput ka sing itilim.bang nga
nngakaigo kag matarung : magahuput ka
sing epa nga nagakaigo kag matarung,
agud nga m^aglalawig ang imo mga
adlaw sa data, nga ginahatag sa imo ni

lelioba nga imo Dios.

16 Kay kalangil-aran ni lehoba, nga
imo Dios, yadtong tanan nga nagahimo
sang amo nga mga butang kag yadtong
tanan nga nagahimo sing dimatarung.

Si Amaiek pagalaglagon.

17 Panumduma ang ginhimo sa imo
ni Amaiek sa dalanon, sang naggowa
kamo gikan sa Egipto,

18 Kon paano nga nagsugata sia sa
imo sa dalanon kag ginpilas niya ang
mga labing naolehe sa imo, kag ang
tanan nga mga malu3^a sa olehe nimo,
sang ikaw ginabugatan kag ginabud-
laj'^an, kag wala gid sia sing kahadluk sa
Dios.

19 Kag mahanabu, nga kon si lehoba,
nga imo Dios, maghatag sa imo sing
pagpahuway sa tanan mo nga mga ka-
avv-ay sa palibot, sa duta nga ginahatag
sa imo ni lehoba, nga imo Dios, nga
panublion, agud nga niagtagiya ka sa
iya, pagapanason mo ang handumanan
ni Amelek sa idalum sang langit : dili

pagkalipati ini.

An^ mga panganay—Ang mga ikapulo sa ikatlo

ka tuig.

Q^ KON mag-abut ka na sa duta,^^ nga ginahatag sa imo ni lehoba,
nga imo Dios, nga panublion, kag mag-
tagiya ka sa iya kag magpuyo ka sa iya,

2 Niyan magakuha ka sang mga
panganay sang tanan nga mga bunga
sang duta, nga matipon mo sa duta, nga
ginahatag sa imo ni lehoba, nga imo
Dios, kag pagaibutang mo sila sa isa ka
tabig, kag magakadto ka sa duug, nga
pagapilion ni lehoba, nga imo Dios, sa
pagpapuyo didto sang iya ngalan.

3 Kag m.agakadto ka sa saserdote, nga
yara sa sadtong mga adlaw, kag maga-
siling ka sa iya : Ginapahayag ko karon
kay lehoba, nga imo Dios, nga nag-abut
ako sa duta, nga ginsumpa ni lehoba sa
amon mga ginikanan, nga pagaihatag
niya sa amon ;

4 Kag pagakuhaon sang saserdote
ang tabig sa iya kamut, kag pagaibu-
tang niya ini sa atubangan sang haiaran
ni lehoba, nga imo Dios.

5 Kag magahambal ka kag magasiling
ka sa atubangan ni lehoba, nga imo
Dios : Ang isa ka Araminhon nga
libudlibud nanginakon amay, nga
nagdulhog sia sa Egipto kag nag-abut
didto subung sang dumuluong upud
sang piia ka tawo, kag didto nanginisa
sia ka katawohan nga daku, gamhanan
kag madamu.

6 Kag ginpasipalahan kami sang mga
Egiptohanon kag ginpapaubus nila ka-
mi, kag ginbutangan nila kami sing
mabug-at nga kahiolipnan

;

7 Kag nagtuaw kami kay lehoba,
ang Dios sang amon mga ginikanan,
kag ginpamatian ni lehoba ang amon
tingug, kag gintulok niya ang amon ka-
lisdanan, kag ang amon pangabudlay,
kag ang pagpigos sa amon

;

8 Kag ginpagowa kami ni lehoba gi-

kan sa Egipto sa kamut nga gamhanan
kag sa butkon nga inuntay, kag may
daku nga kahadlukan, kag may mga
talandaan kag may mga kalatingaiahan

;

9 Kag ginpasulud niya kami sa sini

nga duug, kag ginhatag niya sa amon
ini nga duta, duta nga nagailig ang ga-
tas kag dugos.

10 Kag yari karon, ginadala ko ang
mga panganay sang mga bunga sang
duta, nga ginahatag mo sa akon, oh le-
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hoba. Kag pagaibutang mo sila sa atu-

bangan ni lehoba, nga imo Dios, kag
magasimba ka sa atubangan ni lehoba,
nga imo Dios.

11 Kag magakalipay ka sa tanan nga
kaayohan, nga ginhatag sa imo ni leho-
ba, nga imo Dios, sa imo kag sa imo
panimalay ; magakalipay ka, ikaw kag
ang Lebinhon, kag ang dumuluong nga
yara sa tunga nimo.

12 Kon nakatapus ka na sa pagpain
sang ikapiilo sang imo mga patubas, sa
ikatlo ka tuig, ang tuig sang ikapiilo,

pagaihatag mo ini sa Lebinhon, sa
dumuluong, sa ilo kag sa balo nga ba-
bae, agud nga magkalaon sila sa sulud
sang imo mga gawang, kag magkalabu-
sug sila.

13 Kag magasiling ka sa atubangan
ni lehoba, nga imo Dios : Ginkuha ko
sa akon balay ang mga butang nga ba-
laan, kag ginhatag ko man sila sa Le-
binhon, sa dumuluong, sa ilo kag sa balo
nga babae, sono sa tanan nga sogo nga
ginsogo mo sa akon; wala ako magla-
pas sang imo mga sogo, bisan ginkalipa-
tan ko sila.

14 Wala gid ako sing ginkaon sa ila

sa akon paglalaw, bisan naguyang ako
sa ila sa mga kahigkoan, bisan naghatag
ako sa ila nga sa mga minatay : ginpa-
matian ko ang tingug ni lehoba, nga
akon Dios : ginhimo ko, sono sa tanan
nga ginsogo mo sa akon.

15 Tamda kutub sa kalangitan, kutub
sa puluy-an sang imo pagkabalaan, kag
pakamaayoha ang imo banwa nga Israel
kag ang duta, nga ginhatag mo sa amon,
sono sang ginsumpa mo sa amon mga
ginikanan, duta nga nagailig ang gatas
kag dugos.

16 Karon si lehoba, nga imo Dios,
nagasogo sa imo, nga pagibutang mo sa
buhat ining mga palatukuran kag mga
tulumanon : pagabantayan mo sila, kag
pagatumanon mo sila sa bug-os mo nga
tagiposoon, kag sa bug-os mo nga kalag.

17 Ginpapahayag mo karonsi lehoba,
nga sia am.o ang imo Dios, kag nga ma-
galakat ka sa iya mga dalanon, kag ma-
gabantay ka sang iya mga palatukuran,
sang iya mga sogo kag sang iya m^ga
tulumanon, kag nga magapamati ka sang
iya tingug

;

18 Kag si lehoba nagpahayag karon,
nga ikaw among iya banwa nga pinasa-
hi, sono sang ginsiling niya sa imo, agud

nga magbantay ka sang tanan niya nga
mga sogo,

19 Kag nga pagpakataason ka gid niya
sa ibabaw sang tanan nga mga katawo-
han, nga ginhimo niya, sa kadayawan,
kag sa kabantugan kag sa himaya, kag
nga ikaw manginisa ka banwa nga
balaan kay lehoba, nga imo Dios, sono
sang ginsiling niya.

Aug halaran nga pagapatindugon sa tabok sang lordan

sa pagtigib sang kasogoan sa iya—Mga ginmitlang

nga pagpakamaayo sa ibabaw sang bukid nga

Geristm kag nga pagpakamalaut sa

ibabaw sang bukid nga Ebal.

QI7 KAG si Moises upud sang mga^ ' tigulang sa Israel nagsogo sa
banwa, nga nagasiling :

" Bantayi-nin-
yo ang tanan nga sogo nga ginasogo ko
karon sa inyo.

2 Kag mahanabu, nga sa adlaw nga
makatabok kamo sang lordan pa duta,
nga ginahatag sa imo ni lehoba, nga imo
Dios, m.agapatindug ka sing dalagku nga
mga bato, kag pagahapulason mo sila

sang apog.

3 Kag pagaisulat mo sa ibabaw nila

ang tanan nga mga polong sining kaso-
goan, kon makatabok ka na sa pagsuliid

sa duta, nga ginahatag sa imo ni lehoba,
nga imo Dios, nga nagailig ang gatas
kag dugos, sono sang ginsaad sa imo ni

lehoba, ang Dios sang imo mga gini-

kanan.
4 Kag kon makatabok na kamo sang

lordan, pagapatindugon ninyo ining
mga bato, sono sang ginasogo ko sa inyo
karon, sa bukid nga Ebal, kag pagaha-
pulason mo sila sang apog.

5 Kag magapatindug ka didto sing
isa ka halaran kay lehoba, nga imo
Dios, halaran nga mga bato, nga sa iba-

baw nila indi ka magbayaw sing gala-
miton ?iga salsalon.

6 Sa mga bato nga bilog pagapatin-
dugon mo yadtong halaran kay lehoba,
nga imo Dios, kag pagaihalad mo sa iba-

baw niya ang mga halad nga sinunog
kay lehoba, nga imo Dios

;

7 Kag magahalad ka sang mga halad
sa paghidaet kag magakaon ka didto,

kag magakalipay ka sa atubangan ni

lehoba, nga imo Dios.

8 Kag pagaisulat mo sa ibabaw sad-
tong mga bato ang tanan nga mga po-
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long sa sini nga kasogoan, nga pagitigib

mo sila sing maayo."
9 Kag si Moises, upud sang mga sa-

serdote nga Lebinhon, naghambal sa

bug-OS nga Israel, nga nagasiling :

" Hipus-ka kag pamati-ka, oh Israel.

Karon manginbanwa ka ni lehoba, nga
imo Dies

:

10 Pamatii ang tingug ni lehoba, nga
imo Dios, kag ibutang sa buhat ining

mga sogo kag ining mga palatukuran,

nga ginascgo ko karon sa imo."
T I Kag si Moises nagsogo sa banwa sa

sadtong adlaw, nga nagasiling :

12 " Kon nakatabok na kamo sang
lordan, ini sila didto sa ibabaw sang bu-

kid nga Gerisim sa pagpakamaayo sa

banwa : si Simeon, si Lebi, si luda, si

Isakar, si Jose, kag si Benyamin
;

13 Kag ini sila didto sa ibabaw sang
bukid nga Ebal sa pagpakamalaut : si

Ruben, si Gad, si Aser, si Sabulon, si

Dan kag si Neptali.

14 Niyan ang mga Lebinhon magasa-
labat kag magasiiiling sa tanan nga mga
tawo sa Israel, sa mataas nga tingug

:

15 Pinapakmalaut ang tawo, nga na-

gahimo sing larawan nga tinigban kon ti-

nunaw, butang ini nga kalangil-aran kay
lehoba, buhat sang kamut sang panday,
kag nga nagabutang si iya sa tago nga
duug. Kag magasabat kag magasiling
ang bug-OS nga banwa : Kabay pa.

16 Pinapakamalaut ang nagatamay sa

iya amay kag sa iya iloy. Kag magasi-
ling ang bug-OS nga banwa : Kabay pa.

17 Pinapakamalaut ang nagalaksam
sang mga dulunan sang iya isigkatawo.
Kag magasiling ang bug-os nga banv/a :

Kabay pa.

18 Pinapakamalaut ang nagapatalang
sa bidag sa dalanon. Kag magasiling
ang bug-os nga banwa : Kabay pa.

19 Pinapakamalaut ang. nagapatiko
sang katadlungan sang dumuluong, sang
ilo kag sang balo nga babae. Kag ma-
gasiling ang bug-os nga banwa : Kabay
pa.

20 Pinapakamalaut ang nagadulog sa
asawa sang iya amay, kay ginsukib niya
ang sidsid sang iahon sang iya amay.
Kag magasiling ang bug-os nga banwa :

Kabay pa.

21 Pinakamalaut ang nagadulog sa
bisan ano nga sapat. Kag magasiling
ang bug-os nga banwa : Kabay pa.

22 Pinapakamalaut ang nagadulog sa

iya utud nga babae, anak nga babae sang
iya amay, kon anak nga babae sang iya
iloy. Kag magasiling ang bug-os nga
banwa : Kabay pa.

23 Pinapakamalaut ang nagadulog sa
iya ugangan nga babae. Kag magasi-
ling ang bug-OS nga banwa : Kabay pa.

24 Pinapakamalaut ang nagapatay sa
tago gid sa iya isigkatawo. Kag maga-
siling ang bug-OS nga banwa : Kabay
pa.

25 Pinapakamalaut ang nagapaham-
ham sa pagpilas sa kamatayon sang ta-

wo nga walay sala. Kag magasiling ang
bug-OS nga banwa : Kabay pa.

26 Pinapakamalaut ang wala magata-
man sa mga polong sining kasogoan sa

pagbutang sa ila sa buhat. Kag magasi-
ling ang bug-OS nga banwa : Kabay pa.

Mga pagpakamaayo kag mga pagpakamalaut.

KAG mahanabu nga, kon magpa-
mati ka sing matalupangdon gid

sang tingug ni lehoba, nga imo Dios, sa
pag-andam sa pagbutang sa buhat sining
tanan nga mga sogo, nga ginasogo ko
karon sa imo, si lehoba, nga im.o Dios,
magapakataas sa imo sa ibabaw sang
tanan nga katawohan sang duta.

2 Kag magaalabut sa ibabaw nimo
ining tanan nga mga pagpakamaayo

;

kag pagalambuton ka nila, kon magpa-
mati ka sang tingug ni lehoba, nga imo
Dios

:

3 Pinapakamaayo ka sa banwa kag
pinapakamaa3^o ka sa m.ga latagon

;

4 Pinapakamaayo ang bunga sang
imo tian kag ang bunga sang im.o duta,

kag ang bunga sang imo hayup kag ang
timibo sang imo kabakahan, kag ang
mga magamay sang imo mga obeha

;

5 Pinapakamaayo ang imo tabig kag
ang imo lusong.

6 Pinapakamaayo ang imo pagsuliid

kag pinapakamaayo ang imo paggowa.
7 Pagahimoon ni lehoba, nga ang

imo m.ga kaaway, nga nagatilindug
batok sa imo, pagpamilason ^ila sa

atubangan nimo ; sa isa lamang ka dalan
magagulowa sila batok sa imo, apang sa

pito ka dalan magapalalagyo sila sa

atubangan nimo.
8 Pagaipadala ni lehoba ang iya pag-

pakamaayo sa ibabaw nimo, sa imo mga
tambobo kag sa tanan nga buluhaton
sang imo kamut, kag sia magapakaraa-
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ayo sa imo sa duta, nga ginahatag sa

imo ni lehoba, nga imo Dios.

9 Si lehoba nagapatindug sa imo nga
banwa niya nga balaan, sono sang gin-

sumpa niya sa imo, kon magbantay ka
sang mga sogo ni lehoba, nga imo Dios,

kag kon maglakat ka sa iya mga dalanon.

10 Kag ang tanan nga mga banwa
sang duta makakita, nga ikaw ginhinga-

lanan sang ngalan ni lehoba, kag paga-
kahadlukan ka nila.

11 Kag si lehoba magapadagaya sa

imo, nga sa kaayohan mo, sa pagpadamu
sang bunga sang imo tian, sang bunga
sang imo mga kahayupan kag sang
bunga sang imo duta, sa ibabaw sang
duta nga ginsumpa ni lehoba sa imo
mga ginikanan, nga pagaihatag niya sa

imo.
12 Pagabuksan ni lehoba nga sa imo

ang langit, ang iya maayo nga bahandi,

sa paghatag sang ulan sa imo duta sa

iya panag-on kag sa pagpakamaayo
sang tanan nga baluhaton sang imo
mga kamut. Ikaw magapahulam sa

madamu nga mga katawohan, apang
ikaw indi magpanghulam.

13 Kag si lehoba magabutang sa imo
nga olo kag indi ikog; kag didto ka
lamang sa ibabaw, kag indi ka didto sa

idalum, kon magpamati ka sang mga
sogo ni lehoba, nga imo Dios, nga
ginasogo ko karon sa imo, sa pagbantay
sa ila kag pagbutang sa ila sa buhat,

14 Kag indi ka maglipas sa too, bisan

sa wa'la, sang ginasogo ko karon sa

imo, sa paglakat sa olehe sang liwan
nga mga dios nga sa pag-alagad sa ila.

15 Apang mahanabu nga, kon indi ka
magpamati sang tingug ni lehoba, nga
imo Dios, sa pag-andam sa paghimo
sang tanan niya nga mga sogo kag mga
palatukuran, nga ginasogo ko karon sa

imo, magakalari sa ibabaw nimo kag
pagalambuton ka sining tanan nga mga
pagpakamalaut

:

16 Pinapakamalaut ka sa banwa kag
pinapakamalaut ka sa mga latagon

;

17 Pinapakamalaut ang imo tabig

kag ang imo lusong ;

18 Pinapakamalaut ang bunga sang

imo tian kag ang bunga sang imo duta,

ang pagtubo sang imo mga kabakahan
kag ang m.ga magamay sang imo mga
obeha ;

19 Pinapakamalaut ka sa imo pag-

sulud kag pinapakamalaut ka sa imo
paggowa.
20 Si lehoba magapadala sa ibabaw

nimo sing pagpakamalaut, kag kalisang,

kag pagsabdong sa tanan nga buiuhaton
sang imo kamut, tubtub nga maiaglag
ka, kag tubtub nga madula ka sa ma-
dali, bangud sang kalainan sang imo
mga binuhatan, nga tungud sa ila gin-

bayaan mo ako.
21 Pagahimoon ni lehoba nga mag-

pilit sa imo ang kamatay, tubtub nga
mapapas ka sa ibabaw sang duta, nga
didto magasulud ka sa pagtagiya sa
iya.

22 Pagapilason ka ni lehoba sang
anus, kag sang hilanat, kag sang pala-
manug, kag sang kasingkal, kag sang
hinganiban, kag sang panlaya, kag sang
gusim, kag bii sila magalagas sa imo
tubtub nga madula ka.

23 Kag ang langit, ngayarasa ibabaw
sang imo olo, mangintumbaga, kag ang
duta nga yara sa idalum nimo, mangin-
salsalon.

24 Sa haylo sang ulan sa imo duta,
si lehoba magahatag sa imo sing yab-
ok kag abo ; kutub sa kalangitan maga-
palanaug sila tubtub nga maiaglag ka.

25 Pagahimoon ni lehoba nga pagpi-
lason ka sa atubangan sang imo mga
kaaway. Sa isa lamang ka dalan ma-
gagowa ka batok sa ila, apang sa pito

ka dalan magapalagyo ka sa atubangan
nila, kag manginhampanganan ka sa

tanan nga mga ginharian sang duta

;

26 Kag ang imo mga bangkay mangin-
tuluk-on sang tanan nga mga pispis sang
langit kag kalan-on sang mga sapat sang
duta, kag walay sin-o nga magakahadluk
sa ila.

27 Kag si lehoba magapilas sa imo
sang hubag nga nagabuadad sa Egipto,
kag sang mga hubag sa kagalan, kag
sang katol, kag kagidkid, nga indi sarang
mabolong.
28 Si lehoba magapilas sa imo sang

paglasang, kag sang kabulag, kag sang
kabuang.

29 Kag magapanghikap ka sa kasanag
sang kaudtohon, subung sang'pagpanghi-
kap sang bulag sa kadudulman, kag indi

ka pagpauswagon sa imo mga dalanon.

Lamang pagapiguson kag pagakawatan
ka sa tanan nga mga adlaw. kag walay
sin-o nga magaluwas sa imo.

30 Ikaw magapangasawa kag iban
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nga tawo ang magaduiog sa iya ; maga-
patindug ka sing balay kag indi ka
makapuyo sa iya ; magatanum ka sing

kaubasan kag indi ka makapamupo sa

iya.

31 Ang imo baka pagapugutan sa
atubangan sang imo mga mata, kag
indi ka makakaon sa iya ; ang imo asno
pagaagawon sa imo gid atubangan, kag
indi ini magbalik sa imo ; ang imo mga
obeha pagaipanugyan sa imo mga ka-
away kag walay sin-o nga magaluwas
sa ila.

32 Pagaipanugyan sa liwan nga ban-
wa ang imo mga anak nga lalaki kag
mga babae, kag pagatan-awon sila sang
im-o mga mata, kag magalapyo ka tungud
sa ila sa biig-os nga adlaw, kag ang imo
kamut wala gid sing kusug,

33 Ang bunga sang imo duta kag ang
tanan mo nga mga pinangumahan, pa-
gakaonon sila sang isa ka banwa nga
wala mo makilala, kag lamang pagapi-
guson ka kag pagapasipalahan ka sa

tanan nga mga adlaw.

34 Kag magalasang ka, bangud sang
makita sang imo gid nga mga mata.

35 Pagapilason ka ni lehoba sang
hubag nga makapatay sa mga tuhod
kag sa mga paa, nga sa iya indi ka
sarang makabulong, pagapilason ka pa
niya kutub sa dapadapa sang imo tiil

tiibtub sa imo alimpulos.

36 Pagapalakton ka ni lehoba, ikaw
kag ang hari nga ginbutang mo sa iba-

baw nimo, pa katawohan nga wala mo
makilal-i, bisan ikaw, bisan ang imo
mga ginikanan ; kag didto magaalagad
ka sa liwan nga mga dios nga kahoy
kag nga bato.

37 Kag ikaw manginisa ka kaiialanga-
wan, kag isa ka iiulobaton, kag isa ka
kaladlaw^an sa tunga sang tanan nga
mga banwa sa diin pagadalhon ka ni

lehoba.

38 Magasab-ug ka sing madamu nga
binhi sa latagon kag magapatubas ka
sing diyotay, kay pagahalunhonon ini

sang apan.

39 Magatanum ka kag magapanguma
ka sing m.ga kaubasan, kag indi ka
makainum sing alak, bisan makapamupo
ka sing ubas ; kay pagakaonon ini sila

sang ulod.

40 May mga kaolibahan ka sa tanan
mo nga mga dulunan, kag indi ka ma-

kapanghaplas sang lana, kay magaka-
pulak ang imo mga olibo.

41 Magpanganak ka sing mga anak
nga lalaki kag mga babae, kag indi sila

manginimo, kay pagabihagon sila.

42 Ang tanan mo nga kakahoyan kag
ang bunga sang imo duta pagatagij^ahon
sang apan.

43 Ang dumuluong nga yara sa tunga
nimo magaamatamat sing taas sa iba-
baw nimo, kag ikaw magaamatamat
sing ubus

:

44 Sia magahulam sa imo, kag ikaw
indi makahulam sa iya ; sia m.anginolo
kag ikaw mianginikog.

45 Ining tanan nga mga pagpakama-
laut magaalabut sa ibabaw nimo, kag pa-
galagson ka nila kag pagalambuton ka
nila tubtub nga maiaglag ka ; tungud
kay wala ka magpamati sang tingug ni

lehoba, nga imo Dios, sa pagbantay sang
iya mga sogo kag sang iya mga pala-
tukuran, nga ginsogo niya sa imo ;

46 Kag sila magakalabilin sa imo
nga taiandaan kag nga kalatingalahan,
kag sa imo kaliwatan sa gihapon.

47 Tungud kay wala ka mag-alagad
kay lehoba, nga imo Dios, nga may ka-
sadya kag may kalipay sa tagiposoon,
bangud sang kabiigana sang tanan nga
mga butang,

48 Ikaw magaalagad, nga may gutum,
nga may uhaw, nga may kahubo kag ki-

nahanglan sang tanan nga mga butang,
sa imo mga kaaway, nga pagaipadala ni

lehoba batok sa imo ; kag sia magabu-
tang sing isa ka singkaw nga salsalon sa
ibabav/ sang imo tangkugo, tubtub nga
maiaglag ka niya.

49 Si leboba magadala sa ibabaw
nimo sing isa ka katawohan sa malayo,
kutub sa mga ukbung sang duta, sa ba-
gay nga nagalupad ang agila, katawo-
han nga indi ka makahangup sang iya
hambal

;

50 Katawohan nga mapintas sing na-
wung, nga wala sing katahuran sa tigu-

lang, kag wala sing kalooy sa bata
;

51 Nga magakaon sang bunga sang
imo kahayupan kag sang bunga sang
imo duta, tubtub nga maiaglag ka ; kay
indi sia magbilin sa imo sing trigo, bi-

san duga sang ubas, bisan lana, bisan
sang tinubo sang imo mga kabakahan,
bisan sang mga magamay sang imo
obeha, tubtub nga maiaglag ka na niya.

5 2 Pagalibutan ka niya sa tanan mo
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nga mga kabanwaanan, tubtub nga
magkalapukan ang imo mga kuta nga
raataas kag pinabakud, nga ginasaligan
mo, sa bug-OS mo nga duta

;
pagali-

butan ka niya sa tanan mo nga mga
kabanwaanan sa bug-os mo nga duta,

nga kinahatag sa imo ni lehoba, nga
imo Dios,

53 Magakaon ka sang bunga sang imo
tian, sang unud sang imo mga anak nga
lalaki kag sang imo anak nga babae,
nga kinahatag sa imo ni lehoba, nga
imo Dios, sa paglibot kag sa kapiot nga
pagaipigos sa imo sang imo mga ka-
avv^ay.

54 Ang tawo nga mahomok kag ang
labing maluya sa tunga nimo, ang iya

mata manginmalauton sa iya utud kag
sa asawa sang iya tagiposoon, kag sa

nabilin sang iya mga anak, nga nagka-
labilin,

55 Sabagay nga indi sia na maghatag
sa bisan kay sin-o sa ila sang unud sang
iya mga anak nga pagakaonon niya,

tungud kay wala gid sing nabilin sa iya

sa paglibot kag sang kapiot nga ginpigos
sa iya sang iya m.ga kaaway sa suliid

sang tanan mo nga mga kabanwaanan.
56 Ang babae nga mahomok kag la-

bing maluya sa tunga nimo, nga mas-a
wala makatilaw sa pagtapak sang iya

tiil sa duta, sa lunsay nga pagkaluya kag
pagkahomok, ang iya mata manginma-
lauton sa bana sang iya tagiposoon, kag
sa iya anak nga lalaki kag sa iya anak
nga babae,

57 Kag sia 7nagadmnili sa ila sang
inunlan nga naggowa sa tunga sang iya

mga tiil, kag sang mga anak nga gin-anak
niya ; kay sia magakaon sa ila sa tago gid,

sa kakulang sang tanan nga butang, sa

paglibot kag sa kapiot nga pagaipigos sa

imo sang imo mga kaaway sa sulud sang
imo mga kabanwaanan.

58 Kon indi ka mag-andam sa pagbu-
tang sa buhat sang tanan nga mga po-
long sini nga kasogoan, nga mga napa-
nulat sa sini nga tolon-an, agud nga
magkahadluk ka sini nga ngalan nga
mahimayaon kag makahaladiuk ni leho-
ba, nga imo Dios,

59 Pagahimoon ni lehoba nga mag-
manginkatingalahan ang imo mga kala-

lat-an kag ang mga kalalat-an sang imo
kaliwatan, mga kalalat-an nga dalagku
kag madugay, kag mga balatian nga
makamamatay kag madugay.

60 Kag pagadalhon niya liwan sa
ibabaw nimo ang tanan nga mga kasa-
kitan sa Egipto, nga ginkahadlukan mo,
kag sila magatalapik sa imo.

61 Labat pa, pagadalhon ni lehoba sa
ibabaw nimo ang tanan nga mga bala-

tian kag ang tanan nga mga kalalat-an,

nga wala mapanulat sa tolon-an sining
kasogoan, tubtub nga malaglag ka.

62 Kag pila lamang ka bilog ang ma-
bilin sa inyo, sa tapus nga nanginsubung
kamo sang kabitoonan sang langit sa

kadamuon, tungud kay wala kamo mag-
pamati sang tingug ni lehoba, nga inyo
Dios.

63 Kag mahanabu nga, siling nga na-
gakalipay si lehoba sa ibabaw ninyo sa
paghimo sa inyo nga mga bulahan kag
sa pagpadamu sa inyo, subung man ma-
gakalipay si lehoba sa ibabaw ninyo sa

pagpadula sa inyo kag sa paglaglag sa
inyo, kag pagagabuton kamo sa duta sa
diin nagasulud ka sa pagtagiya sa iya

:

64 Pagaiwaraag ka ni lehoba sa tung^
sang tanan nga mga banwa, kutub sa

isa ka ukbung sang duta tubtub sa isa

ka ukbung sang duta ; kag magaalagad
ka didto sa liwan nga mga dios, nga wala
mo makilal-i, bisan ikaw, bisan ang imo
mga ginikanan, mga dios nga kahoy kag
nga bato.

65 Kag sa tunga sadto nga mga kata-

wohan indi ka gid makapahuway, bisan
may pahuway nga sa dapadapa sang
imo tiil ; kay didto pagahatagan ka ni

lehoba sing tagiposoon nga mahadlukon
kag kalapyo sa mga mata, kag malun-ad
nga kaidg.

66 Kag ang imo kabahi nabitay sa

atubangan nimo, kag magakurug ka sa

adlaw kag sa gab-i, kag wala ka gid sing

kalig-unan sang imo kabuhi.

67 Sa aga magasiling ka : j Kabay
pa nga manginhapon ! kag sa hapon ma-
gasiling ka :

i
Kabay pa nga manginaga !

bangud sang kakugmat nga pagakakug-
matan sang imo tagiposoon, kag bangud
sang pagatan-awon sang imo gid mga
mata.

68 Kag pagapabalikon ka ni lehoba
sa Egipto sa mga sakayan, tungud sang
dalan nga sa iya nagsiling sia sa imo

:

Indi ka na makakita liwan sini. Kag
didto pagaipananyag kamo sa baligya

sa inyo mga kaaw^ay nga mga ulipon

nga lalaki kag nga mga ulpon nga
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babae, kag walay sin-o nga magabakal
sa inyo."

Kag giniiwan nga pagpakigkatipan.

OQ ^^^ ^^^^ ^^^ ^"^ ™^^ polong sang
^y^ katipan, nga ginsogo ni lehoba
kay Moises, nga pagahimoon niya sa

mga inanak ni Israel sa duta sang Moab,
labut pa sang katipan, nga ginhimo sa

ila sa Horeb.
2 Kag gintawag ni Moises ang bug-os

nga Israel kag nagsiling sa ila :
" Kamo

gid nakakita sang tanan nga ginhimo
ni lehoba sa atubangan sang inyo mga
mata sa duta sang Egipto, kay Paraon
kag sa tanan niya nga mga alagad, kag
sa bug-os niya nga duta :

3 Ang dalagku nga mga pagtilaw, nga
nakita sang imo mga mata, ining mga
tandaan kag ining dalagku nga kati-

ngalahan

;

4 Apang tubtub karon nga adlaw wa-
la kamo paghatagi ni lehoba sing tagi-

posoon nga makahangup, bisan mga
mata nga makakita, bisan mga idulu-

ngug nga makabati.

5 Kag ako nagpalakat sa inyo sa ka-

hanayakan sing kap-atan ka tuig : wala
maglalapat angmgapanapton sa ibabaw
ninyo, bisan nagkalatahis ang sapin sa

ibabaw sang imo tiil

;

6 Wala kamo makakaon sing tinapay,

bisan nakainum kamo sing alak, bisan
iiimnon nga makahulubug, agud nga
mahibaloan ninyo, nga ako amo si

lehoba, nga inyo Dios.

7 Kag sang pag-alabut ninyo sa sini

nga duug, nagsugata sa inyo sa pagpa-
kigaw^ay si Sehon, nga hari sa Heshon,
kag si Og, nga hari sa Basan

;

8 Kag ginpilas namon sila kag gin-

kuha namon ang ila duta, kag ginhatag
namon sia nga panublion sa mga
Rubeninhon kag sa mga Gadinhon kag
sa katunga nga kabikahan ni Manases.

9 Busa, bantayi-ninyo ang mga po-
long sining katipan kag ibutang ninyo
sila sa buhat, agud nga maguluswag
kamo sa tanan nga pagahimoon ninyo.

10 Yari kamo karon, kamo nga tanan
sa atubangan ni lehoba, nga inyo Dios
pati ang mga pangolo sang inyo mga
kabikahan, ang inyo mga tigulang kag
ang inyo mga punoan, ang tanan nga
mga tawo sa Israel

;

11 Ang inyo mga kabataan, ang inyo

mga asawa kag ang dumuluong nga yara
sa tunga sang imo dulugan, kutub sa imo
manugpangahoy tubtub sa imo manug-
sab-og

;

12 Agud nga magpakigkatipan ka kay
lehoba, nga imo Dios, kag sa panumpa
nga ginahimo karon sa imo ni lehoba
nga imo Dios

;

13 Agud nga mahimo ka karon nga
iya banwa kag manginimo sia Dios, sono
sang ginsiling niya sa imo, kag sono
sang ginsumpa niya sa imo mga gini-

kanan, kay Abraham, kay Isaak kag kay
lakob.

14 Kag indi lamang ginahimo ko sa
inyo ini nga katipan kag ini nga panum-
pa,

15 Kondi sa sadtong yari diri karon
upud sa aton sa atubangan ni lehoba,
nga inyo Dios, kag sa sadtong wala diri

karon upud sa aton ;

16 Kay kamo gid nakahibalo kon pa-
ano nga nagapuyo kita sa duta sa Egipto,
kag kon paano nga nag-alagi kita sa
tunga sang katawohan sa diin nag-alagi

kamo.
17 Kag nakita ninyo ang mga kalangil-

aran nila kag ang ila mga diosdios nga
kahoy kag nga bato, pilak kag bulawan,
nga 3'^ara sa tunga nila

;

18 Basi pa nga may yara sa tunga
ninyo nga lalaki, kon babae, kon pani-
malay, kon kabikahan, nga ang iya tagi-

posoon nagataiikod karon kay lehoba,
nga aton Dios, sa pagkadto sa pag-alagad
sa mga dios sining mga katawohan;
basi pa nga may yara sa tunga ninyo nga
gamut nga magpatubas sing ilo kag
ahenho

;

19 Kag basi pa nga mahanabu nga, sa
pagkabati sang mga polong sining pa-
numpa, may sin-o nga magpakamaayo
sa iya tagiposoon, nga nagasiling : May
paghidaet ako, bisan pa maglakat ako
sa katig-a sang akon tagiposoon, sa ba-
gay nga walaon niya ang binunyagan
upud ang pinamala.

20 Indi buut si lehoba magpatawad
sa iya ; kay niyan magaaso ang kaakig
ni lehoba kag ang iya mga kaimon batok
sang amo nga tawo, kag magakalari sa

pagtongtong sa ibabaw niya ang tanan
nga mga pagpakamalaut, nga nasulat sa

sini nga tolon-an, kag pagapanason ni

lehoba ang iya ngalan sa idalum sang
langit.

21 Kag si lehoba magapain sa iya nga
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sa kalalat-an sa tunga sang tanaii nga
mga kabikahan sa Israel, sono sa tanan
nga pagpakamalaut sang katipan, nga na-

sulat sa sini nga tolon-an sang kasogoan.
22 Kag ang inj'-o mga anak nga maga-

tilindug sa olehe ninyo, kag ang dimiu-

luong nga magaabut gikan sa malayo
nga duta, ang palaabuton nga kaliwatan
magasiling, kon makita nila ang mga
kalalat-an sadtong duta kag ang mga
balatian nga ginpilas sa iya ni lehoba :

23 Ini indi liwan kondi asupre kag
asin, ining bug-os nga duta indi liwan
kondi kasunog ; sia wala pagatamni, sia

wala gid sing ginapatubas, bisan naga-

tubo sa iya ang ano man nga hilamon ;

subung sia sang pagkaguba sang Sodoma
kag Gomora, sang Adma kag sang
Seboim, nga ginlaglag sila ni lehoba sa

iya kaakig kag sa iya kasingkal.

24 Ang tanan nga mga katawohan
magasiling: iKay ngaa bala ginhimo
ni lehoba sing subung sini ini nga duta ?

I Ano bala ang kasingkal sining daku nga
kaakig?

25 Kag magasalabat sila: Kay gin-

bayaan nila ang katipan ni lehoba, ang
Dios sang ila mga ginikanan, nga ini gin-

himo niya sa ila, sang ginpagowa niya
sila sa duta sang Egipto.

26 Kag naglalakat kag nag-alalagad
sila sa liwan nga mga dios, nga nagyaub
sila sa atubangan nila ; mga dios nga
wala nila makilal-i, kag nga sia wala
maghatag sa ila subung nga panublion

;

27 Ngani nagdabdab ang kaakig ni

lehoba batok sadtong duta sa pagdala sa

ibabaw niya sang tanan nga mga pag-
pakamalaut, nga napanulat sa sini nga
tolon-an

;

28 Kag sa kaakig kag sa kasingkal kag
sa daku nga kaalipungut, gingabut sila

ni lehoba sa ila duta kag ginsobol niya
sila sa duta nga dumuluong, sono sang
ginatan-aw karon.

29 Ang mga butang nga tinago naha-
nungud kay lehoba, nga aton Dios, apang
ang mga butang nga binugna naha-
nungud sa aton, kag sa aton mga anak sa
gihapon, agud nga pagibutang naton sa

buhat ang tanan nga mga polong sining

kasogoan.

Mga panaad sa baawa nga mabinulsulon

KAG mahanabu nga, kon mag-
abut na sa ibabaw nimo ining

tanan nga mga butang, ang pagkamaayo
kag ang pagpakamalaut, nga ginbutang
ko sa imo atubangan, kag nga pagpa-
malandongon mo sila sa imo tagiposoon
sa tunga sang tanan nga mga katawohan
sa diin ginsobol ka ni lehoba, nga imo
Dios

;

2 Kag magliso ka kay lehoba, nga imo
Dios, kag magpamati ka sang iya tingug,

sono sa tanan nga ginasogo ko karon sa

imo, ikaw kag ang imo mga anak, sa
bug-OS mo nga tagiposoon kag sa bug-
os mo nga kalag

;

3 Niyan si lehoba magapapauli sa imo
gikan sa imo kabihagan kag magakalooy
sia sa imo, kag pagatiponon ka niya
liwan sa tanan nga mga kabanwaanan sa
diin ginwaraag ka ni lehoba, nga imo
Dios.

4 Kon ang imo mga sinobol didto pa
sila sa m.ga ukbung sang langit, kutub
didto pagatipunon ka ni lehoba, nga imo
Dios, kag kutub didto pagakuhaon ka
niya.

5 Kag pagadalhon ka ni lehoba, nga
imo Dios, sa duta nga gintagiya sang
imo mga ginikanan, kag ikaw magata-
giya sa iya ; kag sia magahimo sa imo
sing kaayohan, kag pagapadamuon ka
niya sing labi pa sang imo mga ginika-

nan.
6 Kag pagatulion ni lehoba, nga imo

Dios, ang imo tagiposoon kag ang tagi-

posoon sang imo kaliwatan, agud nga
maghigugnia ka kay lehoba, nga imo
Dios, sa bug-os mo nga tagiposoon kag
sa bug-os mo nga kalag, agud nga mag-
kabuhi ka.

7 Kag pagaibutang ni lehoba, nga
imo Dios, ining tanan nga pagpakama-
laut sa ibabaw sang imo mga kaaway
kag sa ibabaw sang mga nagadulumut
sa imo, nga sila naglalagas sa imo.

8 Kag ikaw magapamati liwan sang
tingug ni lehoba, kag pagaibutang mo
sa buhat ang tanan niya nga mga sogo,

nga ginasogo ko karon sa imo.

9 Kag si lehoba, nga imo Dios, maga-
pabugana sa imo sa kabulahanan sa ta-

nan nga buluhaton sang imo mga kamut,
sa bunga sang imo tian, sa bunga sang
imo mga kasapatan kag sa bunga sang
imo duta; kay magapangalipay liwan si

lehoba sa ibabaw nimo sa paghimo sa

imo sing kaayohan, subung sang pag-

pangalipay niya sa ibabaw sang imo
mga ginikanan,
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10 Sang pagpaniati mo sang tingug

ni lehoba, nga imo Dios, sa pagbantay
sang iya mga sogo kag sang iya mga
palatukuran, nga napanulat sa sining to-

lon-an sang kasogoan; kag^ sang nag-
!

balik ka na kay lehoba, nga imo Dios, sa

bug-OS mo nga tagiposoon kag sa bug-os

mo nga kalag.

11 Kay ini nga sogo, nga ginasogo ko
karon sa imo, dili tuman ka makatiii- '

ngala sa imo, bisan malayo sia.

12 Wala sia sa langit, agud nga m.ag-

siling ka : i Sin-o bala ang magasaka
tungud sa aton sa langit, kagmagadala
sini diri sa aton, kag magapapamati sa

aton sini, agud nga pagibutang naton sia

sa buhat ?

13 Kag wala sia sa pihak sang dagat,

agud nga magsiiing ka: i Sin-o bala

ang magatabok tungud sa aton sang
dagat, kag magadala sini diri sa aton,

kag magapapamati sini sa aton, agud
nga pagibutang naton sia sa buhat ?

14 Kay yara malapit gid sa imo ang
polong, sa imo baba kag sa imo tagipo-

soon, agud nga pagibutang mo sia sa

buhat.

15 Tuluka, ginabutang ko karon sa

atubangan nimo ang kabuhi kag ang ka-

ayohan, ang kamatayon kag ang kala-

inan

:

16 Kay ginsogo ko karon sa imo, nga
paghigugmaon mo si lehoba, nga imo
Dios, nga magiakat ka sa iya mga dala-

non, kag nga magbantay ka sang ij^a

mga sogo, kag sang iya mga palatuku-
ran, kag sang iya mga tulumanon, agud
nga magkabuhi ka kag magdamu ka,

kag nga si lehoba, nga imo Dios, mag-
pakamaayo sa imo sa duta sa diin

magasulud ka sa pagtagiya sa iya.

17 Apang kon ang imo tagiposoon
mahamulag, kag indi ka magpamati,
kag magpatiklud ka sa pagyaub sa liwan
nga mga dios, kag sa pag-alagad sa ila

;

18 Ginapamatuud ko karon sa imo.
nga, sa pagkamatuud, magakaladula
kamo, nga indi kam.o makapalawig sang
inyo mga adlaw sa ibabaw sang duta, sa

diin magasulud ka, sa pagtabok sang
Jordan, sa pagtagiya sa iya.

19 Ginatawag ko ka.ron nga mga
saksi batok sa inyo ang mga langit kag
ang duta, nga ginabutang ko sa atu-

bangan mo ang kabuhi kag ang kama-
tayon, ang pagpakamaayo kag ang pag-
pakamalaut: busa pili-ka sang kabuhi,

agud nga magkabuhi ka, ikaw kag ang
imo kaliwatan

;

20 Nga maghigugma ka kay lehoba,
nga imo Dios, nga magpamati ka sang
iya tingug, kag nga magpilit ka sa iya
(kay sia amo ang imo kabuhi kag ang
kalawig sang imo mga adlaw); agud
nga magpuyo ka sa duta, nga ginsumpa
ni lehoba sa imo mga ginikanan, kay
Abraham, kay Isaak kag kay lakob,
nga pagaihatag niya sa ila."

Si losue saUH ni Aloises.

34 KAG nagkadto si Moises kag nag-
' hambal sining mga polong sa bug-

os nga Israel,

2 Kag nagsiling sia sa ila :
" Sini nga

adlaw nagaedad na ako sing isa ka
gatus kag duha ka piilo ka tuig ; indi na
ako sarang makagowa, bisan makasulud
pa, kag si lehoba nagsiling sa akon

:

Ikaw indi makatabok sini nga lordan.

3 Si lehoba, nga imo Dios, magatabok
sa una nimo ; sia magalaglag sinang
mga katawohan sa atubangan nimo, kag
ikaw magatagiya sa ila. Si losue amo
ang magatabok sa lina nimo, sono sang
ginsiling ni lehoba

:

4 Kag pagahimoon ni lehoba sa ila

subung sang ginhimo niya kay Sehon
kag kay Og, mga hari sang mga Amo-
rinhon, kag sa ila duta, nga ginlaglag

niya sila.

5 Kag pagaitugj'an sila ni lehoba sa

atubangan ninyo, agud nga paghimoon
ninyo sa ila sono sa sining tanan nga
sogo, nga ginsogo ko sa inyo.

6 Pagpalamakud-kamo kag pagpaka-
ligon-kamo, kag dili kamo magkahadiuk,
bisan magpalakulba sa atubangan nila,

kay si lehoba, nga imo Dios, among
nagaupud sa imo : Indi sia magabiya sa

imo, bisan magapatumbaya sa imo."

7 Kag gintawag ni Moises si losue,

kag nagsiling sa iya sa atubangan sang
bug-os nga Israel :

" Pagpakabakud-
ka pagpakalig-on-ka, kay ikaw maga-
sulud upud sini nga banwa sa duta, nga
ginsumpa ni lehoba, nga pagaihatag niya

sila sa imo mga ginikanan, kag ikaw
rnagapapanubli sa iya sa ila.

8 Kag si lehoba gid among magaiina
sa imo ; sia manginkaupud nimo ; indi

sia magabiya sa imo, bisan magapatum-
baj'-a sa imo : indi ka magkahadiuk,

i bisan magpakulba ka."
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Ang kasogoan dapat pagbasa'iion sa tagsa

ikapito ka tuig.

9 Kag ginsulat ni Moises ini nga ka-
sogoan, kag ginhatag niya sia sa mga
saserdote, nga mga anak ni Lebi, nga
nagadala sang kaban sang katipan ni le-

hoba, kag sa tanan nga mga tigulang sa
Israel.

10 Kag ginsogo sila ni Moises, nga
nagasiling :

" Sa katapusan sang tagsa
ka ikapito ka tuig, sa panag-on nga
pinat-in sang tuig sang pagpasaylo, sa

piesta sang mga Payagpayag,
11 Kon magkari ang bug-os nga

Israel sa pag-atubang kay lehoba, nga
imo Dios, sa duug nga pagapilion niya,

pagabasahon mo ini nga kasogoan sa

atubangan sang bug-os nga Israel sa

mga idulungug nila.

12 Pagatiponon mo ang banwa, ang
mga lalaki, ang mga babae kag ang
mga kabataan, kag ang dumuluong, nga
yara sa suliid sang imo mga gawang,
agud nga magpalamati sila kag mag-
tolooii sila sapagkalahadluk kag lehoba,
nga imo Dios, kag mag-alandam sila sa
pagbutang sa buhat sang mga polong
sining kasogoan.

13 Kag ang mga anak nila nga waia
makakilala sa ila, magapalamati kag
magatoloon sa pagkahadlak kay lehoba,
nga inyo Dios, sa tanan nga mga adiaw
nga igapangabuhi ninj^o sa ibabaw sang
duta, sa diin nagasulud kamo, nganaga-
tabok sang lordan, sa pagtagiya sa iya."

Ang tinagna nga pagkaholog sang Israel.

14 Kag si lehoba nagsiling kay
Moises :

" Yari karon, nagapalalapit
ang mga adlaw nga imo igakamatay

;

tawga si losue, kag atubang kamo sa
Layanglayang sang pakigkitaan, agud
nga magsogo ako sa iya sang dapat niya
huhaton " ; kag si Mises kag si losue
nagkadto kag nag-atubang sa Layangla-
yang sang pakigkitaan.

15 Kag nagpahayag si lehoba sa La-
yanglayang, sa haligi nga panganud,
kag naghamtang ang haligi nga panga-
nud sa ibabaw sang gawang sang La-
yanglayang.

16 Kag si lehoba nagsiling kay
Moises :

" Yari karon, nga magatolog
ka sa imo m.ga ginikanan ; kag maga-
tindug ini nga banwa kag magapakighi-

lawas sia sa olehe sang mga dios nga
dumuluong sang duta, nga didto sia ma-
gasulud sa pagpuyo sa tunga nila ; kag
magabiya sia sa akon kag magalalis sia
sang akon katipan, nga ginhimo ko sa
iya.

17 Kag magadabdab ang akon kaakig
batok sa iya sa sadtong adlaw, kag pa-
gabayaan ko sia, kag pagatagoon ko sa
iya ang akon mawung, sa bagay nga
pagaupuron sia kag pagalambuton sia

sang madamu nga kalainan kag mga
kangitngitan. Kag sia magasiling sa
sadtong adlaw : i Indi bala tungud kay
u'ala sa tunga nakon ang akon Dios, nga
ginlambut ako sining mga kalainan ?

18 Sa walay duhaduha pagatagoon
ko ang akon nawung sadtong adlaw,
bangud sang tanan nga mga kalainan
nga nahimo niya, tungud kay nagaatu-
bang sia sa liwan nga mga dios.

19 Kag karon isulat ninyo iningalam-
bahanon kag itudlo mo ini sa mga ina-

nak ni Israel, nga ibutang mo ini sa ila

baba, agud nga ining alambahanon ma-
nginpagpapamatuud ko batok sa mga
inanak ni Israel.

20 Kay ginapasulud ko ini nga banwa
sa duta, nga ginsumpa ko sa ila mga gi-

nikanan, duta nga nagailing ang gatas
kag ang dugos ; kag sang nakakaon sia

kag nakainum kag nagtambok, maga-
atubang sia sa liwan nga mga dios, kag
magaalagad sia sa ila, kag pagatamayon
nila ako, kag pagalalison nila ang akon
katipan.

21 Kag mahanabu nga, sang nalam-
but sia sang madamu nga mga kalainan
kag kangitngitan, ini nga alambahanon
magasabat sa pagsaksi sa iya gid na-
wung, kay indi pagakalipatan sia sang
baba sang ij^a kaliwatan. Kay ginakilala

ko ang hinyo nga ginahuman nila karon,
sa wala ko pa sia mapasulud sa duta,

nga ginsumpa ko sa iya."

22 Kag si Moises nagsulat sini nga
alambahanon sa sadto gid nga adlaw,
kag gintoon niya ini sa mga inanak ni

Israel.

23 Kag si lelwha nagsogo kay losue,

nga anak ni Nun, kag nagsiling sa iya

:

" Pagpakabakud-ka kag pagpakalig-on-
ka, kay ikaw magadul-ong sa Israel pa
duta, nga ginsumpa ko sa ila ; kag ako
magaupud sa imo."

24 Kag nahababu nga, sang pagkata-
pLiS ni Moises pagsulat sang mga polong
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sini r.ga kasogoan sa isa ka tolon-an,

tubtub nga natapus niya sila,

25 Si Moises nagsogo sa mga Lebin-
hon, nga mga manugdala sang kaban
sang katipan ni lehoba, nga nagasiling

:

26 " Kuhaa-ninyo ini nga tolon-an
sang kasogoan kag ibutang-ninyo ini sa

luyo sang kaban sang katipan ni lehoba,
nga inyo Dios, agud nga mabilin sia

didto nga pagpamatuud batok sa imo.

27 Kay ginakilala ko ang imo pagka-
malalison kag ang imo pagkatig-a sing

tingkoy. Kon sa nagakabuhi pa ako sa

tunga ninyo, nanginmalalison kamo
kay lehoba,

i
labi na gid sa tapus sang

akon kamatayon i

28 Tipuna-ninyo sa akon ang tanan
nga mga tigulang sang inyo mga kabi-

kahan kag ang inyo mga punoan, agud
nga ighambal ko sa ila mga idulungug
ining mga polong, kag ibutang ko ang
mga langit kag ang duta nga mga saksi

batok sa ila.

29 Kay nakahibalo ako, nga sa tapus
sang akon kamatayon, magakaladunut
kamo, sa pagkamatuud gid, kag nga ma-
galilipas kamo sa dalan, nga ginsogo ko
sa inyo, kag nga magaabut sa inyo ang
kalainan sa mga adlaw nga palaabuton,
kaypagahimoon ninyo ang malain sa
mga mata ni lehoba, ngapagapaakigon
ninyo sia sa binuhatan sang inyo mga
kamut."

30 Kag si Moises nagmitlang sa mga
idulungug sa bug-os nga katilingban sa

Israel sang mga polong sining ambaha-
non, tubtub nga natapus sila

:

32

Ang alambabanon ni A'loises.

jMGA langit, dunga-ninyo, kag
magahambal ako

;

Kag magpamati ang duta sang mga '

pinolong sang akon baba !

2 Ang akon pagtolon-an nagatupa
subung sang ulan

; 1

Ang akon poloiongon nagatolo
|

subung sang tun-ug

;

Subung sang dabodabo sa ibabaw
sang gutok,

Subung sang mga ulan sa ibabaw
sang hilamon.

3 Kay pagaibantala ko ang ngalan
ni lehoba.

Himayaa-ninj'o ang aton Bios.

4 Ang Batong bantihng, himpit ang
iya binuhatan.

Kay ang tanan niya nga mga dala-
non mga katarungan.

Isa sia ka Dios nga matutum kag
diraasinumpungon

;

Matarung sia kag matadlung.
5 Kon sia naglaglag, indi nga sa iya:

Ang iya mga anak among iya
kaugalingon nga kahigkoan,

Kaliwat nga masinumpungon kag
makahas.

6 i'Kay lehoba bala ginabalus ninyo
ang subung sini,

Oh banwa nga buang kag dima-
alam ?

I Indi bala sia ang imo amay nga
nagaangkon sa imo,

Nga naghimo sa imo kag nagtukud
sa imo ?

7 Panumduma ang mga adlaw sadto
gid;

Talupangda-nin3^o ang mga tinuig
sang kaliwatan kag kaliwatan

:

Pamangkota ang imo amay, kag
sia magatoon sa imo,

Sa imo mga tigulang, kag pagasili-

ngan ka nila.

8 Sang ang Mataas gid naghatag
sang iya panublion sa mga kata-
wohan,

Sang ginpapain niya sa mga inanak
ni Adam,

Sia nagbutang sang mga dulunan
sang mga banwa,

Sono sa kadamuon sang mga
inanak ni Isiael

;

9 Kay ang bahin ni lehoba amo ang
iya banwa.

Si lakob amo ang lubid sang iya
panublion.

10 Nakita niya sia sa isa ka hanayak
nga duta,

Sa tunga sang isa ka kahanayakan
nga palauwang kag makakulug-
mat.

Ginlibutan niya sia, ginahla niya
sia,

Ginbantayan niya sia, subung sang
tawotawo sang iya mata";

11 Subung sang agila nga nagapukaw
sang iya pugad,

Nga nagalupadlupad sa ibabaw
sang iya mga buto,

Ginahumlad niya ang iya mga
pakpak, ginakuha niya sila,

Ginadala niya sila sa ibabaw sang
iya mga kuyus.
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12 Si lehoba lamang ang nagdul-ong
sa iya,

Kag wala upud sa iya sing bisan
ano nga liwan nga dios.

13 Ginapasalika niya sia sa ibabaw
sang mga kataasan sang duta,

Kag nagkaon sia sang mga bunga
sang latagon.

Ginpasupsup sia niya sing dugo sa
bato,

Kag sing lana sa bato nga santi-

kan;
14 Sang mantika sang mga baka kag

sang gatas sang mga obeha,
Pati sang sapay sang mga kordero,
Sang mga karnero man sa kaliwat
sang Basan kag sang mga laiaki

nga kanding,
Pati sang labing pinili sang trigo.

Kag ikaw naginum sing alak nga
manamit, sang duga sang ubas.

15 Kag si lesurun* nagtambok kag
nagpanindak

;

Nagtambok ka, nagbakud ka, gin-

putus ka sang sapay :

Niyan ginsikway niya ang Dios
nga iya Magbubuhat,

kag gintamay niya ang bato sang
iya kaluwasan.

16 Ginpapangimon nila sia bangud
sang mga dios nga dumuluong,

Kag ginpaakig nila sia tungud
sang ila kalangil-aran.

17 Nag-alagad sila sa mga yawa kag
wala sa Dios,

Sa mga dios nga wala nila maki-
lala,

Sa mga bag-o nga dios nga mga
bag-o nag-abut,

Nga ang inyo mga ginikanan wala
magkalahadluk sa ila.

18 Ginbayaan mo ang Bato nga nag-
panganak sa imo,

Kag ginkalipatan mo ang Dios,
nga nag-anak sa imo.

19 Kag nakita ini ni lehoba, kag
g:nsikway niya sila,

Kay ginpaakig sia sang iya mga
' anak nga laiaki kag mga babae.

20 Kag nagsiling sia : Pagatagoon
ko sa ila ang akon nawung,

Pagatan-awon ko kon manginano
ang iya kaolehian

;

Kay kaliwatan sila nga tuman ka
masinumpungon,

* lesunin, Israel.

Mga anak nga sa ila walay pagtoo.
21 Ginpapangimon nila ako sang dill

Dios,
Ginpaakig nila ako sa ila mga
walay pulus nga diosdios

;

Kag ako magapapangimon sa ila

sang dili banwa,
Kag pagapaakigon ko sila sa
buang nga katawohan.

22 Kay ginpadabdab ang isa ka kala-
yo sa akon kaakig,

Nga magadabdab tubtub sa labing
madalum sang inpierno

;

Kag pagaupm-on ni3'^a ang duta
kag ang iya mga patubas,

Kag magasumig sang mga sadsaran
sang kabukiran.

23 Pagatipunon ko ang mga kalainan
sa ibabaw nila

;

Pagauruton ko batok sa ila ang
akon mga baslay.

24 Magahalaplay sila sa kagutum,
Pagahaialunhunon sila sang hilanat

nga masingkal
Kag sang mapait nga kamatay

;

Kag pagaipadala ko batok sa ila

ang ngipon sang mga mapintas
nga sapat,

Pati sang dalit sang mga man-ug
sang yab-ok.

25 Sa gowa magapanghapay ang
hinganiban,

Sa suliid magahari ang kakugmat,
Ang olitawo subung man ang ulay

77iagakaladiila,

Ang bata nga nagasoso, subung
man ang tawo nga ubanon.

26 Nagsiling ako : Pagadulaon ko
sila, pagapanason ko sila kunta
sa tunga sang mga handumanan
nila,

Kon wala ako magkahadluk sang
kaakig sang kaaway,

27 Nga ang iya mga kasumpung
magtamay sini,

Kag nga magsiling sila : Ang
anion kamut tuman kataas,

Kag indi nga amo si lehoba ang
naghimo sini nga tanan.

28 Kay isa sila ka katawohan nga
nagbuang,

Kag walay ihibalo sa ila.

29 i
Oh, kon maalam sila, ginpama-
landong nila kunta ini,

Ginhangup nila kunta ang ila

kaolehian

!

272



m. 30. DEUTEEONOMIO. 32. 46.

30 i Paano bala ang pagkasarang pag-
lagas sang isa sa isa ka libo,

Kag pagpapalagyo sang duha sa

napulo ka libo,

Kon ang ila Bato nga bantiling

wala kunta magbaligya sa ila,

Kag si lehoba wala magtugyan sa

ila?

31 Kag ang ila batong bantiling indi

subung sia sang aton Batong
bantiling

;

Kag ang aton gid mga kaaway,
rnangin mga hukom sa iya.

32 Kay ang kaubasan sa Sodoma
among kaubasan nila,

Kag kimiha sia sa mga latagon
sang Gomora

:

Ang ila mga ubas among mga
ubas nga hilo,

Kag mga mapait ang ila mga
binulig.

33 Hilo sang mga dragon among ila

alak,

Kag dalit nga mapintas sang mga
man-ug nga dalitan.

34 I Ayhan wala ko bala pagatagoa
ini upiid sa akon,

Nga pinat-inan sa tunga sang akon
mga bahandi ?

35 Akon ang pagpanimalus kag ang
pagbalus,

Sa panag-on sang makadalin-as
ang iya till,

Kay malapit na ang adlaw sang
ij'^a kalalat-an,

Kag nagadalalidali ang mga hala-

ifian nga natigaria sa ila.

36 Kay pagahukman ni lehoba ang
iya banwa,

Kag magakalooy sia sa iya mga
ulipon,

Kon makita niya nga nagpalayo
sa ila ang kusiig,

Kag nga natapus ang tanan,
Ang ginaalila subung man ang

ginabayaan.

S7 Kag magasiling sia : l Diin bala
ang ila mga dios,

Ang batong bantiling nga ginpa-
lipdan nila

;

38 Ang mga ijios nagkalaon sang sa-

pay sang ila mga halad,

Kag nagilinum sang alak sang ila

mga halad nga ilimnon ?

J
Nga magtilindug sila kag magbu-
lig sila sa inyo,

Nga pagihumlad nila sa ibabaw
ninyo ang ila panabang

!

39 Tan-awa-ninyo karon, nga ako,

ako gid lamang,
Kag walay liwan nga Dios sa luyo
nakon :

Ako among nagapatay, kag ako
among nagabuhi,

Ako ang nagapilas, kag ako ang
nagabulong,

Kag walay sin-o nga makaluwas
sa akon kamut.

40 Kay ginabayaw ko sa langit ang
akon kamut,

Kag nagasiling ako ; i
Ako naga-

kabubi sa gihapon

!

41 Kon bairon ko ang akon masidiak
nga hinganiban,

Kag kon magpamolo ang akon
kamut sang paghukom,

Pagaipanagtag ko ang pagtimalus
sa akon mga kasumpung,

Kag pagaihatag ko ang balus sa
mga nagadulumut sa akon.

42 Pagahugbon ko sa dugo ang akon
mga baslay,

Kag ang akon hinganiban magaha-
lunhon sang unud :

Sang dugo sang mga patay kag sang
mga bihag,

Sang olo sang mga pangolo sang
kaaway.

43 J
Hinugyaw-kamo, oh katawohan,
nga amo ang iya banwa

!

Kay magatimaius sia sang dugo
sang iya mga ulipon,

Kag pagaipanagtag niya ang
pagpanimalus sa iya mga ka-
sumpung,

Kag magahimo sia sing katumba-
san tungud sa iya duta, tU7igud

sa iya banwa."

44 Kag si Moises nag-abut kag
naghambal sang tanan nga mga polong
sining ambahanon sa mga idulungug
sang banwa, sia kag si losue, anak ni

Nun.

45 Kag sang nakatapus si Moises sa
paghambal sining tanan nga mga polong
sa bug-OS nga Israel,

46 Nagsiling sia sa ila: ''Ibutang-
ninyo ang inyo tagiposoon sa sining
tanan nga mga polong, nga ginasaksi-

han ko karon batok sa inyo, agud nga
pagisogo ninyo sa in}'-© mga anak, kag
agud nga mag-andam sila sa pagbutang
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32. 47. DEUTERONOMIO. 33. 11.

sa buhat sang tanan nga mga polong
sining kasogoan.

47 Kay ini indi polong nga walay
palus sa inyo, kondi nga amo sia ang
inyo gid kabuhi, kag tungud sini nga
polong pagapalawigon ninyo ang inyo
mga adlaw sa ibabaw sang duta, sa diin

nagasulud kamo, sa pagtabok sang
Jordan, sa pagtagiya sa iya."

48 Sa sini gid nga adlaw si lehoba
naghambal kay Moises, nga nagasiling

:

49 " Tukad-ka sa sinang bukid sa

Abarim, sa bukid nga Nebo, nga
nahamtang sa duta sang Moab, nga
nagaatnbang sa leriko ; kag tuluka ang
duta sang Kanaan, nga pagaihatag ko
sa mga inanak ni Israel, agud nga mag-
talagiya sila sa iya.

50 Kag mapatay ka sa bukid sa diin

magatukad ka, kag pagaisirapon ka sa
imo mga banwa, subung kay Aaron, nga
imo utud, napatay sa bukid nga Hor,
kag ginsimpon sia sa i)ra mga banwa.

51 Tungud kay naglalalis kamo batok
sa akon sa tunga sang mga inanak ni

Israel sa luyo sang mga tubig sa Meriba
sa Kades, sa kahanayakan sa Sin

;

tungud kay wala ninyo ako pagpakaba-
laana sa tunga sang mga inanak ni

Israel.

52 Kay makakita ka sang duta sa

atubangan mo,, apangindi kamakasulud
didto sa kadutaan, nga ginahatag ko sa
mga inanak ni Israel.'*

Giiiapakasiiaayo ni Mches ang napuSo

ka^ d<.;ha ka kablkaban.

30 KAG ini amo ang pagpakamaayo,^ nga ginpakamaayo ni Moists,
nga tawo sang Dios, sa mga inanak ni

Israel, sa wala pa sia mapatay.

2 Nagsiling sia

:

" Si lelioba nag-abut gikan sa '

Sinai

;

|

Kutub sa Seir nagtindug sia nga
j

sa ila suhung sang adlazv,

Nagsilak sia kutub sa bukid nga
Faran.

Sia nag-abut gikan sa iimgd sang
linibolibo nga mga balaan

;

Sa ij^a kamut nga too naggikan
nga sa ila ang kalaj^o sang ka-
sogcan.

3 Sa pagkamatuud, ginahigugma
niya aiig mga banwa

;

Ang tanan mo nga mga balaan
yara sa imo kamut

:

Kag sila nagalilingkod sa imo mga
till

;

Ang tagsatagsa nagabaton sang ima
mga polong.

4 Si Moises nagsogo sa anion sang.

kasogoan,
Nga panublion sang katilingban ni

lakob.

5 Kag sia amo ang hari sa lesurun.

Sang nagtilipon ang mga pangolo-
sang banwa,

Subung inan ang mga kabikahan
sa Israel.

6 Magkabuhi kunta si Ruben kag
indi mamatay,

Bisan pa diyotay ang iya mga
tawo."

7 Kag ini amo ang pagpakamaayo nr
luda ; kag nagsiling sia :

*' Pamatii, lehoba, ang tingng ni
luda,

Kag pakaria sia sa ij'a banwa

:

Nga ang iya mga kamut magpakig-
away kunta nga sa iya,

Kag magmanginkabulig niya kunta
batok sa iya mga kasumpung."

8 Kag nagsiling sia nahanungud kay
Lebi

:

"Ang imo Tumim kag ang imo
Urim yara sa nagahigugma sa
imo,

Nga gintilawan mo sia sa Masa,
Nga sa iya nagpakigsuay sia sa mga
tubig sang Meriba-;

9 Nga nagsiling sa iya amay kag sa
iya iloy : Wala ko sila maki-
lala:

Bisan nakakilala sia sa iya mga
iitud nga lalaki,

Kag wala magsapak sa iya kauga-
lingon nga mga anak

;

Ka:/ nagbalantay sila sang imo
polong,

Kag nagculuman sang imo katipan.
10 Sila magapanoon sang imo mga

tulumanon kay lakob,
Kag sang imo kasogoan kay

Israel.

Magabutang sila sing insienso sa

atubangan mo,
Kag mga halad nga sinunog nga

lunsay sa ibabaw sang imo hala-

ran.

11 Oh lehoba, pakamaayoha ang iya

kusug,

274



33. 12. DEUTERONOMIO, 33. 25.

Kag nga ang binuhatan sang iysi

mga kamut manginkalaharaut-an
mo.

Pilasa ang mga taludtud sang mga
nagatilindug batok sa iya,

Kag sang mga nagadulumut sa

iya, agud nga indi sila magti-

lindug liwan,"

12 Nagsiling sia nahanungud kay
Benyamin

:

" Ini among nahagugmaan ni

lehoba : Sia magapuj'o nga ma-
lig-on sa luyo niya ;

Kag si Ichoha nagatabon sa iya sa

bug-OS nga adlaw,
Kag sia magapuyo sa tunga sang

iya mga abaga."

13 Kag nagsiling sia nahanungud kay
lose :

" Ang iya duta pagapakamaayohon
ni lehoba

Sang mga labing malahalon nga
yara sa mga langit sa tun-ug,

Kag sang kaidadalman nga naga-
hamyang sa idalum

;

14 Kag sang labing malahalon nga
patubas sang adlaw,

Kag sang labing malahalon nga
mga bunga sang mga bulan

;

15 Kag sang labing maayo sang mga
kabukiran nga daan ;

Kag sang mga labing malahalon
sang mga bakolod nga walay
katubtuban

;

j6 Kag sang mga bntang nga labing
malahalon sang duta kag sang
iya kabug-osan.

Kag nga ang pahanayon sadtong
nagpuyo sa sapinit

Mag-abut kunta sa ibabaw sang
olo ni lose,

Sa ibabaw sang alimpulos sang
Nasir, ang pinain sa tunga sang
iya mga litud.

17 Ang panganay sang kabakahan
among himaya niya

:

Ang iya mga sungay subung sang
mga sungay sang baka nga talo-

non ;

Sa ila pagasungayon niya ang
tanaji nga mga banwa sing tingub
tubtub sa mga ukbung sang duta.

Ini sila among mga linibolibo ni

Epraim,
Kag ini sila amiong mga linibolibo

ni Manases."

18 Kag nagsiling sia nahanungud kay
Sabulon

:

"Oh Sabulon, pangalipay-ka sa
imo mga gulowaan,

Kag ikaw, Isakar, sa imo mga la-

yanglayang.
19 Pagatawgon nila ang banwa sa

bukid
;

Didto magahalalad sila sang mga
halad sa katarungan

:

Kay pagasuyupon nila ang kabu-
gana sang mga dagat,

Kag ang mga bahandi, nga gina-
tago sang mga balas."

20 Kag nagsiling sia nahanungud kay
Gad :

" Pakamaayohon kunta yadtong
nagapalapad kay Gad.

Subung sang leon nga babae 7iaga-

pahiavay sia sa iya puluy-an,
Kag ginakusnit niya ang butkon,
subung man ang alimpulos.

21 Sia nagpanigana sang mga panga-
nay sang data.

Kay didto gintago sa iya angbahin
sang manugtugi sang kasogoan,

Kag nagalakat sia iipiid sang par
ngolo sang banwa

:

Ginbutang niya sa buhat ang mga
katarungan ni lehoba,

Kag ang iya mga tulumanon nga
kay Israel."

22 Kag nagsiling sia nahanungud kay
Dan

:

' Si Dan among leon nga diyotay,
Nga magalumpat gikan sa Basan."

23 Kag nagsiling sia nahanungud kav
Neptali :

" Oh Neptali, nga nabusug ka sang
mga pahanayon,

Kag napun-an ka sang pagpakama-
ayo ni lehoba.

Tagiya-ka sang Katundan kag
sang Bagatnan.'"

24 Kag nagsiling sia nahanungud kay
Aser

:

•' Si Aser pagapakamaayohon sa

madamu nga mga anak :

Manginkalahamut-an sia sang iya

mga litud,

Kag pagadiguson niya sa lana ang
iya tiil.

25 Mga salsalon kag tumbaga ang iya

mga pintal,

Kag ang imo kalinong magadugay
subung sang imo kaadlawan.
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33. 26. DEUTERONOMIO. 34. 12.

26 Wairi gid sing kaangay ang Dios ni

lesurun,

Nga sang nadula sia sa ibabaw
sang kalangitan nagapaJapit sia sa

pagbulig sa imo.
Kag sa iyapagkaharianon^f«t7j«/a

sia sa ibabaw sang kapanganu-
ran.

27 Ang imo dalangpan amo ang Dios
sang mga katuigan,

Kag ang mga butkon nga walay
katubtubau yara sa idalum tiimo.

Sa atubangan nimo ginatabog niya

ang kaaway,
Kag nagasiling sia : \ Lagiaga sia

!

28 Apang si Israel nagapuyo sing

pain nga masinalig-on

;

Ang tuburan ni lakob didto sia sa

isa ka duta sang trigo kag sang
duga sang ubas.

Hoo, sang iya langit nagapatolo
sia sang tun-ug.

29 Bulaiian ka, oh Israel,
i
Sin-o ang

subung sa imo,

'

Oh banwa nga linuwas ni lehoba,
Ang taming sang imo pagtabang
kag ang hinganiban sang imo
pagkadaku

!

Apang ang imo mga kaaway ma-
gahihlum sa atubangan nimo,

Kag pagalapakon mo ang ila mga
duug nga mataas."

Kamatayon kas lulubnian ni Moises.

Q^ KAG si Moises nagtaklad gikan
Ot" sa mga kapatagan sang Moab pa
bukid sang Nebo, pa putokputokan sang
Pisga nga tampad sa leriko. Kag pina-

kita sa iya ni lehoba ang bug-os nga
duta kutub sa Galaad tubtub sa Dan

;

2 Kag ang bug-os nga Neptali, kag
ang duta sa Epiaim,kagsa Manases kag
ang bug-os nga duta sa luda tubtub sa

dagat sa Katundar.
3 Kag ang Bagatnam, kag ang kapa-

tagan sang lordan, kag ang nalupyakan
sang leriko, mga kabanvvaanan sang
mga kahoy nga paklang, tubtub sa Soar.

4 Kag nagsiling sa iya si lehoba

:

" Ini amo ang duta nga ginsumpa ko
kay Abraham, kag kay Isaak, kag kay
lakob, nga nagasihng : Sa imo kah-^

watan pagaihatag ko sia. Ginapakita
ko sia sa imo mga mata, apang indi

ka makatabok didto."

5 Kag napatay didto si Moises, nga
ulipon ni lehoba, sa duta sa Moab, sono
sang sogo ni lehoba.

6 Kag ginlubung sia niya sa nalupya-
kan sa duta sang Moab, sa tampad san^.

Bet-Peor'; kag wala sing bisan sin-o

nga nakasayud sang iya lulubngan tub-

tub karon.

7 Kag si Moises nagaedad sing isa ka
gatus kag duha ka pulo ka tuig sang
pagkapatay niya. Ang iya mga mata
wah\ gid magdululum, bisan nagluya
ang iya kusug.

8 Kag naghihbi ang mga inanak ni

Israel kaj^ Moises sa mga kapatagan_
sang Moab, sing katioau ka adlaw.
Kag sa sini nagkalatapus ang mga.
adlaw sang paghibi sa lalaw tungud
kay Moises.

9 Kag si losue, anak ni Nun, ginpun5
sang Espiritu sang kaalam, kay si

Moises naghambuy sang iya mga kamut
sa ibabaw niya. Kag ang mga anak ni

Israel nagpalamati sa iya, kag nag-
hilimo sila subung sang ginsogo ni
lehoba kay Moises.

10 Kag wala na gid sing nakabangon
nga manalagna sa Israel subung kay
Moises, nga sa iya nakilala ni lehoba sa
nawung kag nawung

;

1

1

Bisan sa tanan nga mga talandaan
kag kalatingalalian, nga ginpadala sia ni

lehoba sa paghimo sa duta sang Egipto
batok kay Paraon kag batok sa tanan
niya nga mga ulipon, kag batok sa
bug-os niya nga duta ;

12 Bisan sa yadtong tanan nga kamut
nga makagagahum, kag sa sadtong
tanan nga daku gid nga kalahanguyusan,,
nga ginhimo ni Moises sa mga mata
sang bug-os nga Israel.

276



SI lOSUE.

Si losue aagailis kay Moises kag nagasogo

sia sa banwa sa pag-aman sa

pagtabok sang lordan.

1KAG nahanabu, sa tapus sang pag-

kamatay ni Moises, ulipon ni lehoba,

nga si lehoba naghambal kay losue,

anak ni Nun, manugalagad ni Moises,

nga nagasiling

:

2 " Ang akon ulipon nga si Moises
napatay : busa, tindug-ka karon kag
tabok-ka sini nga lordan, ikaw kag
ining bug-os nga banwa, mapaduta, nga
ginhatag ko sa ila, sa mga inanak ni

Israel.

3 Kinahatag ko sa inyo, subung sang
ginsiling ko kay Moises, ang bug-os nga
duug nga pagtapakan sang dapadapa
sang inyo tiil

:

4 Kutub sa kahanayakan kag ini nga
Libano, tubtub sa daku nga suba nga
Euprates, ang bug-os nga data sang
mga Hetinhon, tubtub sa daku nga suba
nayon sa Katundan, raangininyo du-
lunan.

5 Wala sing bisan sin-o nga sarang
makaatubang sa imo sa tanan nga mga
adlaw sang imo kabuhi : subung sang
nanginkaupud ako ni Moises, mangin-
kaupud ako nimo ; indi ko ikaw pag-
bayaan, kag indi ko ikaw pagpatumba-
yaan.

6 Pagpakabakud-ka kag pagpakalig-
on-ka : kay igapapanubli mo sa sini nga
banwa ang duta, nga ginsumpa ko sa

iya mga ginikanan, nga igahatag ko sa
ila.

7 Lamang magpakabakud-ka, kag
magmapakalig-on-ka gid, sa pag-andam
paghimo sono sa bug-os nga kasogoan,
nga ginsogo sa imo sang akon ulipon nga
si Moises : dili ka magbulag sa iya, bisan
pa too, bisan pa wala, agud nga mag-
himo ka sing maalam gid sa bisan diin

ka magkadto.
8 Ining tolon-aii sang kasogoan dili

gid mahamulag sa imo baba, kag sa
adlaw kag sa gab-i magpamalandong-ka
sa iya, agud nga mag-andam ka sa pag-
himo, sono sa tanan nga nasulat sa iya

;

kay niyan pagabuganaon mo ang imo
dalanon, kag niyan magahim.o ka sing
maalam gid.

9 I Wala bala ako magsogo sa imo

:

Magpakabakud-ka, kag magpakalig-on-
ka ? Dili ka magkahadluk kag indi ka
magmatalaw, kay si lehoba, nga imo
Dios, manginkaupud nimo bisan kon
diin ka magka.dto."

10 Kag si losue nagsogo sa mga
pangolo sang banwa, nga nagasiling :

11 " Mag-alagi-kamo sa tunga sang
dulugan, kag sogoa-ninyo ang banwa sa

pagsiling : Mag-aman-kamo sing balon,

kay sa sulud sang tatlo ka adlaw maga-
tabok kamo sang lordan, agud nga
magsuliid kamo sa pagtagiya sang duta,

nga ginahatag 'sa inyo ni lehoba, nga
inyo Dios, sa pagtagiya sa iya."

12 Naghambal man si losue sa mga
Rubeninhon, sa mga Gadinhon, kag sa

katunga sang kabikahan ni Manases,

nga nagasiling

:

13 " Magpalanumdum-kamo sang po-

long, nga si Moises, ulipon ni lehoba,

nagsogo sa inyo, nga nagasiling : Si

lehoba, nga inyo Dios, naghatag sa inyo

sing pagpahuway kag naghatag sia sa

inyo sini nga duta.

14 Ang inyo mga kababainan, ang
inyo mga kabataan kag ang inyo mga
sapat, magakalabilin sa duta, nga gin-

hatag sa inyo ni Moises sa isa ka luyo

sang lordan ; apang kamo tanan nga
mga maisug nga manugaway, magaalagi
kamo nga mga sangkap sing hingani-

ban sa atubangan sang inyo mga utud,

kag magabulag kamo sa ila,

15 Tubtub nga si lehoba nakaghatag
sing pagpahuway sa inyo mga utud,

subung sa inyo, kag sila nagatagiya
i man sang duta, nga ginahatag sa ila ni
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1. 15. SI lOSUE. 2. 15.

lehoba, nga inyo Dios ; kag iigaling

magabalalik kamo sa duta sang inyo
kaugalingon, nga si Moises, ulipon ni

lehoba, naghatag sa inyo sa isa ka luyo
sang lordan, nayon sa Sidlangan, kag
pagatagiyahon ninyo sia."

l6 Niyan sila nagsalabat kay losue,

nga nagasililing : "Kami magahilimo
sang tanan nga mga butang, nga ginsogo
mo sa amon, kag magakaladto kami sa

b'san kon diin nga sogoan mo sa amon.
1/ Subung nga nagtuman kami kay

Moises sa tanan nga mga butang, amo
man magatiiman kami sa imo : lamang
nga magmanginkaupud nimo si lehoba,
nga imo Dios, subung nga nagkaiipud
sia kay Moises.

1 8 Bisan sin-o nga masinumpungon
sa imo sogo, kag indi magpamati sa

imo mga polong sa tanan nga mga
butang nga igasogo mo sa amon, nga
mamatay sia, Lamang nga magpaka-
bakud ka, kag magpakalig-on ka."

M£a manugpanilas nla giupadaia pa leriko.

2 KAG si losue, anak ni Nun, nag-
padala kutub sa Sitim sing duha ka

tawo sa pagusisa sa hilum gid sang
duta, nga sinilingan niya sila :

" Lakat-
kamo, libuton-ninyo ang duta kag ang
leriko." Sila naglalakat ; kag nagsalu-
lud sila sa balay sang isa ka babae nga
bigaon, nga ginahingalanan nga si Ra-
hab, kag didto sila naghiligda.

2 Kag kinapahibalo sa hari sang
leriko, nga nagasiling :

" Yari karon,
mga tawo sa mga inanak ni Israel

nagkari diri sini nga gab-i sa pagusisa
sang duta."

3 Niyan ang hari sang leriko nag-
padala sa pagsiling kay Rahab :

" Pa-
gowaa ang mga tawo nga nag-alabut sa

imo, nga nagsululud sa imo balay ; kay
nagkari sila sa pagusisa sang bug-os
nga duta."'

4 Apang kinuha sang babae ang duha
ka tawo, kag tinago niya sila ; kag
nagsiling sia :

" Matuud nga ang mga
tawo nag-alabut sa akon. apang wala ko
masayori kon tagadiin sila :

5 Kag sa pagkatakup sang gawang,
sa madulum na, yadto nga mga tawo
naghalalin. Ambut kon diin sila mag-
kaladto : sunda-ninyo sila sing madali,
nga malambut-ninyo sila."

6 Apang pinasaka niya sila sa ali-

bubungan, kag tinago niya sila sa mga
piino sang lino, nga napanankas niya
didto sadto nga alibubungan.

7 Kag ang mga tawo nagsulunud sa
ila sa dalanon sang lordan, tubtub sa
mga talabukan ; kag ang gawang tinak-
pan, sa tapus nga naghalin ang nagsu-
lunud sa ila.

8 Apang sa wala pa sila maghiligda,
nagsaka sia sa ila sa alibubungan, kag
nagsiling sa ila

:

9 " Nakasayud ako, nga ini nga duta
ginhatag sa inyo ni lehoba ; kay ang
kahadluk sang inyo ngalan naholog sa

ibabaw namon, kag ang tanan nga mga
pumuluyo sang kadutaan nagkalutunaw
sa atubangan ninyo

;

10 Kay amon nabati-an, nga kon
paano ginpamala ni lehoba ang mga
tubig sang dagat nga Mapula sa atu-

bangan ninyo, sang paghalin ninyo sa

Egipto, kag ang ginhimo ninyo sa duha
ka hari sang mga Amorinhon, nga yadto
sila didto sa isa ka luyo sang lordan,
kay Sehon kag kay Og, nga ginawag-
wag ninyo sila.

11 Kag sa pagkabati sini, natunaw
ang amon tagiposoon, kag wala nay
nabilin nga espiritu sa bisan kay sin-o sa

atubangan ninyo : kag si lehoba, nga
inyo Dios, among Dios sa ibabaw sa

mga Jangit, kag sa idalum sa duta.

12 Busa, nagapangamuyo karon ako
sa inyo, nga sumpaan ako ninyo, tungud
kay lehoba, nga subung sang ginhimo
ko sa inyo nga pagkalooy, amo man
ang pagahimoon ninyo ang kalooy sa

balay sang akon amay, nga sa sina

magahatag kamo sa akon sing isa ka
pat-in nga matuud gid,

13 Nga luwason ninyo ang kabuhi
sang akon ama}^ sang akon iloy, sang
akon mga litud nga babae kag lalaki,

kag sang tanan nga ila, kag nga luwason
ninyo ang amon mga kabuhi sa kamata-
yon.

14 Kag ang mga tawo nagasililing sa

iya :
"

i
Ang amon kalag magtugyan sa

kamatayon sa tal us ninyo ! Kon indi

ninyo igamitlang ining katuyoan na-

mon, mahanabu nga, kon igatugyan ni

lehoba ang duta, pagahimoon namon
ang kalooy kag kamatooran sa inyo."

15 Niyan pinadalos-os niya sila sa

galawahan sa isa ka lubid ; kay dng iya

balay yara sa dingding sang kuta, kag
sia nagapnyo sa kuta.
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16 Kag nagsiling sia sa ila :
" Lakat- '

kamo pa bukid, agud nga ang mga
nagasulunud sa inyo, indi makasugata sa

inyo ; kag magpanago-kamo didto sing

tatlo ka adlaw, tubtub nga ang mga
nagsulunud sa inyo, makabalik ; kag
ugaling lumakat-kamo sa inyo dalanon."

17 Kag sjla nagsiling sa iya: " Ma-
nginluwas kami sini nga sumpa, nga
ginpasumpa mo sa amon.

18 Yari karon, kon kami magsululud
sa duta, ihigot mo ini nga lubid nga
karmesi sa galawahan, nga ginpadalos-

osan mo sa amon : kag tiponon mo sa

imo balay ang imo amay, ang imo iloy,

ang imo mga utud kag ang bug-os nga
panimalay sang imo amay.

19 Kag bisan kon sin-o nga maggowa
sa mga gawang sang imo balay sa

dalan, ang iya dugo manginsaibabaw
sang iya olo, kag kami walay sala.

Apang bisan sin-o nga yara sa balay
kaupiid nimo, ang iya dugo manginsa
ibabaw sang amon olo, kon paghilabtan
sia sing kamut.

20 Kag kon igbuj^agyag mo ini nga
amon katuyoan, luwas kam.i sa sini nga
sumpa mo, nga ginpasumpa mo sa

amon."
21 Kag sia nagsabat :

" Manginamo
subung sang ginsiling ninyo." Kag
pinalakat niya sila, kag naglalakat sila.

Kag ginhigot niya ang lubid nga karmesi
sa galawahan.

22 Kag sang lumakat sila, nakalambut
sila sa bukid ; kag didto nagpaladayon
sila sing tatlo ka adlaw, tubtub nga na-
kabalik ang mga nagsulunud sa ila.

Kag ang mga nagsulunud sa ila, nangita
sa ila sa lanan nga dalanon, apang w^ala

sila makit-i.

23 Kag sang nanumbalik ang duha ka
lalaki, nagdulhog sila sa bukid, kag nag-
tabok kag nag-abut sila kay losue, anak
iii Nun, kag ginsugid niia sa i3"a ang
tanan nga mga butang, nga nagkala-
hanabu sa ila.

24 Kag nagsiling sila kay losue :
" Sa

pagkamatuud, si lehoba nagtugyan sa
atoR mga kamut sang bug-os nga duta

;

kag ang tanan man nga mga pumuluyo
sang kadutaan nagkalatunaw sa atuba-
rigan namon.",

Pagtabok sang lordan.

3 KAG nagtindug si losue sang aga
pa gid, kag nagtalaliwan sila gikan

sa Sitim, kag nag-abut sila tubtub sa Jor-
dan, sia kag ang tanan nga mga inanak
ni Israel, kag naghiligda anay sila didto
sa wala pa magtabok.

2 Kag sa pagligad sang ikatlo ka
adlaw^, ang mga pangolo nag-alagi sa
tunga sang dulugan,

3 Kag nagsogo sila sa banwa, nga
nagasililing :

" Kon makit-an ninyo ang
kaban sang katipan ni lehoba, nga inyo
Dios, kag" ang mga saserdote kag ang
mga Lebinhon, nga nagadala sa iya, ma-
gahalalin man kamo gikan sa inyo duug,
kag magalalakat kamo sa olehe niya.

4 Apang sa tunga ninyo kag sa iya
may antad nga takus nga subung sang
duha ka libo ka maniko. Kag indi kamo
magpalapit sa iya, agud nga inyo ma-
sayoran ang dalanon kon diin kamo
dapat magpakadto : tungud kay wala
kamo sadto makaagi sini nga dalanon."

5 Kag si losue nagsiling sa banwa:
" Magpakabalaan-kamo, kay si lehoba
magahimo buas sa tunga ninyo sing
mga kalatingalahan."
6 Kag naghambal si losue sa mga sa-

serdote, nga nagasiling :
" Kuhaa-ninyo

ang kaban sang katipan, kag magiina
kamo sa banwa." Kag gindala nila ang
kaban sang katipan, kag naguluna sila

sa banwa.
7 Kag si lehoba nagsiling kay losue

:

" Karon nga adlaw magasugud ako sa
pagpadaku sa imo sa atubangan sang
mga mata sang bug-os nga Israel, agud
nga makahibalo sila, nga subung sang
pagkaupud ko sadto kay Moises, maga-
kaupud man ako sa imo.

8 Kag ikaw, magsogo-ka sa mga saser-
dote, nga nagadala sang kaban sang ka-
tipan, sa pagsiling sa ila : Kon makasulud
kamo tubtub sa binit sang mga tubig
sang lordan, magadululog kamo sa Jor-
dan."

9 Kag si losue nagsiling sa mga anak
ni Israel :

" Kari-kamo diri, kag pamati-
kamo sang mga polong ni lehoba, nga
inyo Dios."

10 Kag nagsiling si losue: " Sa sini

makilala ninyo, nga ang Dios nga buhi,
yara sa tunga ninyo, kag nga pagasubo-
lon niya sa atubangan ninyo ang mga

1 Kanaanhon, ang mga Hetinhon, ang
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mga Hebinhon, ang mga Peresinhon,

ang mga Gergesinhon, ang mga Amo-
rinhon kag ang mga lebusinhon.

11 Yari karon, angkaban sang katipan

sang Ginoo sang bug-os nga duta maga-
agi sa Jordan sa atubangan ninyo.

12 Busa, kuluha-kamo karon sing na-

pulo kag duha ka tawo sa mga kabikahan
ni Israel, sa tagsa ka kabikahan, isa.

13 Kag mahanabu, kon ang mga dapa-
dapa sang tiil sang saserdote, nga naga-
dalala sang kaban ni lehoba, nga Ginoo
sang bug-os nga duta, makapahuway sa

mga tubig sang lordan, ang mga tubig

sang lordan pagautdon, ang mga tubig

nga nagahalalin sa ibabaw, kag sila ma-
gaduliilog sa isa ka pagpulunsuk."

14 Kag, sang paghalin sang banwa
gikan sa ila mga layanglayang sa pagta-
bok sang lordan, kag ang mga saserdote

sa una sang banwa, nga nagadalala sang
kaban sang katipan,

15 Sang ang rnga nagadalala sang ka-

ban, nakalambut sa lordan, kag nga ang
mga tiil sang mga saserdote, nga naga-
dalala sang kaban, nagkalabasa sa bibi

sang mga tubig (kay ang lordan na-

gaawas sa tanan niya nga mga pang-
pang sa bug-os nga dag-on sang ani),

16 Nahanabu, nga ang mga tubig nga
nagahalalin sa ibabaw, nagdululog ; kag
nagtalaas sa isa ka pagpulunsuk, nga ma-
lapit sang Adam, banwa nga yara sa

luyo sang Sartan ; kag ang mga nagadu-
lulhog pa dagat sang Kapatagan, ang
dagat nga Maasin, nagkalatiti kag nagka-
lautud sila ; kag ang banwa nagtabok sa

tampad sang leriko.

17 Apang ang mga saserdote, nga
nagadalala sang kaban sang katipan ni

lehoba, nagdululog sing malig-on sa
mamala, sa tunga sang lordan ; kag ang
bug-os nga Israel nag-agi sa mamala,
tubtub nga ang bug-os nga katawohan
nakatabok gid sang lordan.

Napulo kag duha ka bato n|a ginpatindug

sa balandumanan.

4 KAG nahanabu nga, sang ang bug-
os nga katawohan nakatapus sa

pagtabok sang lordan, si lehoba nag-
hambal kay losue nga nagasiling

:

2 " Kuha-kamo sa banwa sing napulo
kag duha ka tawo, isa ka tawo sa

tagsatagsa ka kabikahan.

3 Kag sogoa-ninyo sila, nga nagasi-

ling : Kuha-kamo sa tunga sang lordan,
sa duug nga didto nagtilindug sing
malig-on ang mga tiil sang mga sa-

serdote sing napulo kag duha ka bato,
nga dalhon ninyo sa pagtabok kaupud
ninyo, kag nga ipahamtang ninyo sa
hulunan kon diin kamo magahiiigda sa
sini nga gab-i."

4 Niyan gintawag ni losue ang na-
pulo kag duha ka tawo, nga gintukud
niya sa tunga sang mga inanak ni Israel,

isa ka tawo sa tagsa ka kabikahan.

5 Kag nagsiling sa ila si losue

:

" Magtalabok-kamo sa atubangan sang
kaban ni lehoba, nga inyo Dios, sa
tunga sang lordan ; kag ang tagsatagsa
sa inyo magpas-an sa iya abaga sing isa

ka bato, sono sa isip sang mga kabika-
han sang mga inanak ni Israel,

6 Agud nga ini mangitandaan sa
tunga ninyo. Kag kon ang inyo mga
anak magpamangkot sa ila mga amay
buas, nga nagasililing : i Ano sa inyo
ini nga mga bato ?

7 Pagasabton ninyo sila : Tungud kay
ang mga tubig sang lordan nagkalautud
sa atubangan sang kaban sang katipan
ni lehoba, sang nagtabok sia sa lordan,
ang mga tubig sang lordan nagkalautud

:

kag ini nga mga bato manginhalandu-
manan sang mga inanak ni Israel sa
gihapon."

8 Kag ang mga inanak ni Israel

naghilimo sing subung sini, siling sang
ginsogo sa ila ni losue : kag nagkuluha
sila sing napulo kag duha ka bato gikan
sa tunga sang lordan, subung nga ginsi-

ling ni lehoba, kay losue, sono sang isip

sang mga kabikahan sang mga anak ni

Israel, kag pinadala nila sila sa hulunan,
kag pinahamtang sila nila didto.

9 Si losue nagpatindug man sing
napulo kag duha ka bato sa tunga sang
lordan, sa duug nga didto nagdululog
ang mga tiil sang mga saserdote, nga
nagdalala sang kaban sang katipan,

kag didto sila tubtub karon,
10 Kag ang mga saserdote, nga nag-

dalala sang kaban, nagdululog sa tunga
sang lordan, tubtub nga naubus ang
tanan nga ginsogo ni lehoba kay losue,

nga ighambal niya sa banwa, sono sa

tanan nga ginsogo ni Moises kay losue.

Kag ang banwa nagdalidali sa pagtabok.
11 Kag sang nakatapus sa pagtabok

ang bug-os nga banwa, nagtabok man
ang kaban ni lehoba, kag ang mga sa-
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serdote nagtalabok man sa atubangan
sang banwa.

12 Ang mga anak man ni Ruben, kag
ang mga anak ni Gad, kag ang katunga
sang kabikahan ni Manases, nagtalabok
nga mga sangkap sing hinganiban sa

atubangan sang mga anak ni Israel, su-

bung sang ginsiling sa ila ni Moises :

13 Mga kap-atan ka iibo ka tavvo,

nga nasangkapan nga sa kasoldadosan,
nagtalabok sa atubangan ni lehoba, sa

pag-awayan sa mga kapatagan sa leriko.

14 Sadto nga adlaw ginpakadaku ni

lehoba si losue sa mga mata sang bug-os
nga Israel ; kag ginkahadlukan nila sia,

subung sang pagkaiiadluk nila kay Moi-
ses, sa tanan nga mga adlaw sang iya

kabuhi.

15 Kag si lehoba naghambal kay
losue, nga nagasiling

:

16 " Sogoa ang mga saserdote, nga
nagadalala sang kaban sang pagpama-
tuud, nga magtalakas sila sa lordan."

17 Kag ginsogo ni losue ang mga
saserdote, nga nagasiling :

" Talakas-
kamo sa lordan."

18 Kag sang ang mga saserdote, nga
nagadalala sang kaban sang katipan ni

lehoba, nagtalakas sa tunga sang lordan,

kag nga ang mga dapadapa sang mga
tiii sang mga saserdote nagtapak pa
mamala, nahanabu nga ang mga tubig
sang lordan nagululi sa ila nahamta-
ngan, nga nagaililig subung sang kaha-
pon kag sang isa kahapon sa ibabaw
sang tanan niya nga mga pangpang.

19 Kag ang banwa nagtakas sa lordan
sang ikapulo sang bulan nga nahauna,
kag pinaliamtang nila ang dulugan sa

Gilgal, sa ukbung nga nasidlangan sang
leriko.

20 Kag pinatindug ni losue sa Gilgal
ang napulo kag duha ka bato, nga gin-

dala nila gikan sa lordan
;

21 Kag naghambal sia sa mga inank
ni Israel, nga nagasiling :

" Kon buas
mamangkot sa ila mga ginikanan ang
inyo mga anak, nga nagasililing : i Ano
sa inyo bala ini nga mga bato ?

22 Igatudio ninyo sa inyo mga anak,
nga nagasiling : Si Israel nagtabok sa
mamala sa sini nga lordan

;

23 Kay ginpamala ni lehoba, nga inyo
Dies, ang mga tubig sang lordan sa
atubangan ninyo, tubtub nga uakatabok
kamo, subung nga ginhimo ni lehoba,
nga inyo Dios, sa dagat nga Mapuia, nga

nagmala sia sa atubangan naton tubtub
nga nakatabok kita,

24 Agud nga ang tanan nga mga
banwa sang duta magkilala, nga ang
kamut ni lehoba among makusug ; agud
nga magkahaluk kamo kay lehoba, nga
inyo Dios, sa tanan nga mga dag-on."

5 KAG sang ang tanan nga mga hari

sang mga Amorinhon, nga didto
sila sa isa ka luyo sang lordan nayon
sa Katundan, kag ang tanan nga mga
hari sang mga Kanaanhon, nga didto
malapit sa dagat, nakabati sang
kon ano nga pagpamala ni lehoba sang
mga tubig sang lordan sa atubangan
sang mga inanak ni Israel, tubtub nga
nakatabok sila, natunaw ang ila ta-

giposoon, kag v/ala nay espiritu sa ila

sa atubangan sang mga inanak ni IsraeL

Si losue nagatuli sang banwa kag nagabiwat sang

Paskua.—Naguntat ang mana.—Ang dunganon

sang kasoldadosan ni lehoba.

2 Kag sadto nga dag-on nagsiling si

lehoba kay losue :
" Bumuhat-ka sing

sundang sa santikan, kag tulia liwan-

ang mga anak ni Israel sa makaduha."
3 Kag si losue naghimo sing rnga

sundang sa santikan, kag tinuli niya ang
mga inanak ni Israel sa bakolod sang
mga Haralot.*

4 Kag, yari karon, ang kabangdanan
nga tungud sina nagpanuli sa ila si

losue : Ang bug-os nga banwa nga nag-
halin sa Egipto, ang mga lalaki, ang ta-

nan nga mga tawo nga sa pag-awayan,
nagkalamatay sila sa kahanayakan sa da-

lanon, sa tapus nga naghalalin sila sa
Egipto.

5 Kay ang bug-os nga banwa nga
naghalin, tinuli sia; apang ang bug-os
nga banwa nga natawo sa kahanayakan
sa dalanon, sa tapus nga nakahalin sia

sa Egipto, vrala sing sin-o nga natuli.

6 Kay ang mga inanak ni Israel nag-
ialakat sa kahanayakan sing kap-atan

ka tuig, tubtub nga naubus ang bug-os
nga katawohan sang mga tawo nga sa

pag-awayan, nga naghalin sa Egipto,

tungud kay wala sila magpalamati sang
tingug ni lehoba ; nga sa ila nagsumpa
si lehoba, nga indi sila pagpatan-awon
sang duta, nga sinumpa.ni lehoba sa ila

* Haralot, mga tinuli.
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mga ginikanan, nga igahatag niya sa

aton. duta nga nagailig ang gatas kag
ang dugos.

7 Kag ang mga anak nila, nga ginpa-
tindug niya sa duug nila, pinanuli sila ni

losue, tungud kay mga ditinuli sila, kay
wala sila mapanuli sa dalanon.

8 Kag sang natapus niya mapanuli
ang bug-OS nga katawohan, nagpa-
labilin sila sa ila duug sa dulugan, tub-

tub nga nag-alayo sila.

9 Kag si lehoba nagsiling kay losue :

"• Karon ginpaligid ko gikan sa ibabaw
ninyo ang pagpakahuya sang Egpito ;

"

kag ang ngalan sadto nga duug ginta-

wag nga Gilgal* tubtub karon.
10 Kag ang mga inanak ni Israel nag-

pahamtang sang dulugan sa Gilgal, kag
ginhiwat nila ang Paskua sa ikapulo kag
apat ka adlaw sang bulan, sa kahaponon,
sa mga kapatagan sang leriko.

11 Kag kutub sa madason nga adlaw
sang Paskua nagkalaon sila sang nahau-
na nga bunga sang duta, sing tinapay
nga walay tapay kag sing mga uyas nga
sinanlag, sa amo man nga adlaw.

12 Kag ang mana naguntat kutub sa

adlav; nga dason, sa tapus sang pagkaon
nila sang nahauna nga bunga sang duta

;

kag ang mga inanak ni Israel wala na gid

sila sing mana, kondi nga nagkalaon
sila sang bunga sang duta sang Kanaan,
sadto nga tuig.

13 Kag nahanabu nga, sang didto si

losue malapit sa leriko, binayaw niya
ang iya mga mata, kag nakita niya ang
isa ka lalaki, nga yara sa atubangan
niya, nga may isa sia ka hinangiban nga
ginabut sa iya kamut. Kag si losue
nagkadto sa iya kag nagsiling :

'•'

i Ta-
gaamon bala ikaw kon tagakaaway
namon ?

" Kag sia nagsabat:

14 " Indi, kay pangolo ako sang kasol-

dadosan ni lehoba ; karon nagkari ako."

Niyan si losue naghapa, nagsimba sa

iya kag nagsiling sa iya :
"

I Ano bala ang
ginasiling sang akon Ginoo sa iya

ulipon ?

"

15 Kag ang pangolo sang kasolda-
dosan ni lehoba nagsabat kay losue :

" Hukasa ang imo mga sapin sa imo
mga tiil ; kay ang duug nga kon diin ka
karon among balaan." Kag amo ining

^inhimo ni losue.

* Gilgal, pagkaligid.

Ang paglaglag sang leriko.—Si Rabab naluwas.

6APANG ang leriko napanakpan
kag napamintalan, sa kabangdanan

sang mga inanak ni Israel : wala sing
bisan sin-o nga makasulud, bisan maka-
gowa.

2 A pang si lehoba nagsiling kay
losue :

" Tan-awa, gintugyan ko sa imo
kamut ang leriko kag ang iya hari pati
ang mga maisug nga manugaway.

3 Biisa, libutan-ninyo ang banwa,
tanan kamo nga mga tav^-o nga sa pag-
awayan, nga paglibuton ang banwa sing
makaisa : kag ini pagahimoon mo sing
anum ka adlaw.

4 Kag pito ka saserdote magadala
sing pito ka budyong nga sa Paghili-
nugyaw sa atubangan sang kaban ; kag
sa ikapito ka adlaw pagalibuton ninyo
sing makapito ang banwa, kag ang mga
saserdote m.agapatunug sang mga bud-
yong.

5 Kag kon patungon nila sing mala-
wig gid ang sungay sang Paghilinugyaw,
niyan nga mabatian ninyo ang tunug sang
budyong, ang bug-os nga banwa maga-
singit sa daku nga tingug, kag ang kuta
sang banwa maholog '33. idalum niya,

kag ang katawohan magasaka ang
tagsatagsa sing matadlung sa iya.

6 Kag sang tinawag si losue, anak ni

Nun, ang mga saserdote, nagsiling sia

sa ila :
" Dalhon-ninyo ang kaban sang

katipan, kag pito ka saserdote magdala
sing pito ka budyong sa Paghilinugyaw
sa lina sang kaban ni lehoba."

7 Kag nagsiling sia sa banwa :
" Agi-

kamo, kag libuton-ninyo ang banwa,
kag ang mga tawo nga nasangkapan sing
hinganiban mag-alagi sa atubangan sang
kaban ni lehoba."

8 Kag nahanabu nga, sang si losue
nakaghambal sa banwa, ang pito ka
saserdote, nga nagadala sang pito ka
budyong sa Paghilinugyaw sa atubangan
ni lehoba, naguliina sila kag nagpatunug
sang mga budyong: kag ang kaban sang
katipan ni lehoba nagsunud sa ila.

9 Kag ang mga tawo nga nasang-
kapan sa hinangiban, naguliina sa mga
saserdote, nga nagpalatunog sang
mga budyong, kag ang banwa nga
tingub nagsunud sa olehe sang kaban

;

nga sang nagalakat, nagpatunog sang:

mga budyong.
10 Kag si losue nagsogo sa banwa,,
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6.11. SI lOSUE. 6.27.

nga nagasiling :
" Kamo indi magsi-

lingit, kag indi mabatian ang inyo
tingug, bisan isa ka polong maggowa
sa inyo baba, tubtub sa adlaw nga
magsiling ako sa inyo : Silingit-kamo :

niyan magsilingit kamo,"
11 Sa sini ginhimo niya nga ang

kaban ni lehoba naglibot sing makaisa
sa palibot sang banwa ; kag nagsuliid

sila liwan sa dulugan, kag naghiligda
sila sa dulugan,

12 Kag si losue nagbangon sa aga pa
gid, kag ang mga saserdote nagdalala
sang kaban ni lehoba,

13 Kag ang pito ka saserdote, nga
nagadalala sang pito ka budyong sa
Paghilinugyaw sa atubangan sang k ban
ni lehoba, naglalakat sila ; kag sang na-
galalakat, nagpalatunog sila sang mga
budyong ; kag ang mga nasangkapan sa
hinganiban naguluna sa ila, kag ang
katawohan nga tingub nagsunud sa
kaban ni lehoba ; nga sang nagalakat,
nagpatunog sang mga budyong,

14 Kag ginlibot nila liwan ang banwa
sang ikaduha ka adlaw sing makaisa,
kag nagpalauli sila sa dulugan, Sa sini

naghilimo sila sa anum ka adlaw.
15 Kag sa ikapito ka adlaw nagtilin-

dug sila sa aga pa gid, sa pagbutlak sang
pamanagbanag, kag ginlibot nila ang
banwa sa amo man nga bagay sing
makapito : lamang sini nga adlaw ginli- i

bot nila ang banwa sing makapito.
j

16 Kag sa napatunog sang mga sa-
serdote ang mga budyong sing maka-
pito, nagsiling si losue sa banwa :

'* Mag-
silingit kamo, kay ginhatag sa inyo ni

'

lehoba ang banwa, I

17 Apang ang banwa mangintinagu-
dilian kay lehoba, sia kag ang tanan
nga mga butang nga yara sa iya : lamang I

si Rahab, nga bigaon, magakabuhi pa-
ting tanan nga yara sa balay kaupud
niya, tungud kay gintago niya ang mga
manugtunda, nga ginpadala namon, I

18 Apang nahanungud sa inyo, mag-
alandam gid kamo sa katinagudilian,

I

basi pa nga sa tapus sang matagudilian
|

ninyo, magkuha kamo sing bisan ano
nga butang sang katinagudilian, agud

!

nga indi ninyo mahimo nga tinagudili-
an ang dulugan ni Israel, kag matublag
ninyo sia.

19 Apang ang tanan nga pilak, kag
ang tanan nga bulawan, kag ang tanan
nga mga suludlan nga tumbaga kag

salsalon, pagaihalad sila kay lehoba, kag
igasulud sila sa bahandi ni lehoba,"
20 Niyan ang banwa nagsingit, ksig;

ang mga saserdote nagpalatunog sang
mga budyong : kag yari karon, sang ang
banwa nakabati sang tunog sang bud-
yong, nagsingit sia sa daku nga pagsin-
git.kag angkutanahologsa ibabaw niya
gid, Kag ang katawohan nagsaka gi la-
yon sa banwa, ang tagsatagsa sa natad-
lungan niya, kag nakuha nila ang banwa.

21 Kag gintagudilian nila ang tanan
nga yara sa banwa : mga lalaki kag mga
babae, m,ga pamatan-on kag mga tigu-
lang, pati ang mga baka kag mga obeha,
kag mga asno, sa sulab sa hinganiban,

22 Apang si losue nagsiling sadto sa
duha ka tawo, nga nagulusisa sang duta

:

'• Sulud-kamo sa balay sang babae nga
bigaon, ka'< pagpagowa-ninyo sa iya ang
babae kag ang bug-os nga i3'a, siling
sang inyo ginsumpa sa iya."

23 Kag ang mga pamatan-on nga mga
manugpanilag nagsululud, kag ginpago-
wa nila si Rahab kag ang iya amay, kag
ang iya iloykag ang iya mga iitud, kag
ang tanan nga iyaj kag ginpagowa man
nila ang bug-os nga iya kahimataan, kag
pinamutang nila sila sa gowa sang dulu-
gan ni Israel.

24 Kag sinunog nila sang kalayo ang
banwa, kag ang tanan nga yara sa iya

:

lamang ginhatag nila sa bahandi sang
balay ni lehoba ang pilak kag ang bula-
wan, kag ang mga suludlan nga tumbaga
kag salsalon.

25 Apang gintugutan ni losue, nga
magkabuhi si Rahab, kag ang balay sang
iya amay, kag ang bug-os nga iya : kag
nagpuyo sia sa tunga sang mga Israelin-
hon tubtub karon, tungud kay gintago
niya ang mga manugtunda, nga ginpa-
dala ni losue sa pagusisa sang leriko.

26 Kag sadto nga dag-on pinasumpaan
sila ni losue, sa pagsiling :

" Pinapaka-
malaut sa atubangan ni lehoba ang ta-

wo, nga magbangonkag magtukud liwan
sining banwa sang leriko, Sa iya pa-
nganay ibutang ang ila mga palatukuran,.
kag sa iya kamanghuran ipahamtang
ang ila mga gawang."

27 Kag, nanginkaiipud si lehoba kay
losue, kag ang iya kadunganan nagguub>
sa bug-os nga duta.

28.^,
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7.1. SI lOSUE. 7. 18.

Ang sala ni Akan kag ang iya silot.

7APANG ang mga anak ni Israel na-

kahimo sing paglapas sa katinagu-
dilian : kay si Akan, anak ni Karmi,
anak ni Sabdi, anak ni Sera, sa kabika-
han ni luda, nagkuha sang sa tinagudili-

an ; kag ang kaakig ni lehoba nagsiga
batok sa mga anak ni Israel.

2 Kag si losue nagpadala sing mga
tawo kutub sa leriko pa Hai, nga didto
raalapit sang Bet-aben, nayon sa Sidla-

ngan sang Bethel, kag naghambal sia sa

ila, nga nagasiling :
" Talaklad-kamo,

kag usisaa-ninyo ang duta." Kag ang
mga tawo nagtalaklad, kag ginusisa nila

ang Hai.

3 Kag sang pagbalik nila kay losue,

nagsililing sila sa iya :
*' Indi mag-

taklad ang bug-os nga banwa, kondi
magtaklad ang may duha kon tatlo ka
iibo ka tawo, kag magpiias sila sang
Hai : indi mo na pagluyaon ang bug-os
nga banwa didto, kay diyotay sila sa

kadamuon."
4 Kag nagtalaklad didto ang may

mga tatlo ka Iibo ka tawo sang banwa,
nga nagpalalagyo sila sa atubangan
sang mga taga-Hai,

5 Kag ginpilasan sa ila sang mga
taga-Hai ang may katloan kag anum ka
tawo ; kag ginlagas sila kutub sa ga-

wang tubtub sa Sebarim, kag ginpilasan

sila sa dulhugan. Kag natunaw ang
tagiposoon sang banwa, kag nangindaw
tubig.

6 Niyan kinusnit ni losue ang iya

mga panapton, kag naghapa sa atu-

bangan sang kaban ni lehoba tubtub sa

hapon, sia kag ang mga tigulang sa

Israel ; kag sinabwagan nila sing yab-ok
ang iia mga olo.

7 Kag si losue nagsiling : ;
" Ay,

Ginoong lehoba ! i Ngaa bala ginpata-

bok mo ini nga banwa sa lordan, sa

pagtugyan sa amon sa mga kamut sang
mga Amorinhon, kag sa paglaglag sa
amon ? \ Kabay unta nga nagtapat
kami kag nga nagkalabilin kami sa isa

ka luyo sang lordan !

8
i
Oh Ginoo ! i Anong igasiling ko

bala karon, nga si Israel timalikod sa
atubangan sang iya mga kaaway ?

9 Kay ang Kanaanhon kag ang tanan
nga mga pumuluyo sang duta makabati
sini, kag pagalibutan kami nila, kag
pagapanason nila ang amon ngalan sa

ibabaw sang duta. Kag i' anong paga-
himoon bala sa imo daku nga Ngalan ?

"

10 Kag si lehoba nagsiling kay losue :

"Bangon-ka, ^ngaa bala nagahapa ka
sing subung sini ?

'^

11 Ang Israel nagpakasala, kag gin-

bungkag pa nila ang akon katipan, nga
ginsogo ko sa ila ; labut pa, nagkuha sila

sang tinagudilian, kag ginkawat pa nila

sia, kag nagtago man sila sa iya, kag
ginbutang pa nila sia nga tingub sa ila

mga butang.
12 Tungud sini ang mga inanak ni

Israel indi sarang makaatubang sa atu-

bangan sang ila mga kaaway, kondi nga
sa atubangan sang ila mga kaaway
magatalikod sila, tungud kay na-
himo sila nga mga tinagudilian. Indi
na ako manginkaupud ninyo, kon indi

ninyo paglaglagon ang katinagudilian
sa tunga ninyo.

13 Bangon-ka, balaana ang banwa,
kag magsiling : Magbalalaan-kamo nga
sa buas, kay si lehoba, nga Dios ni

Israel, nagasiling sing subung sini : May
tinagudilian sa tunga ninyo, Israel

;

indi ka sarang makaatubang sa atu-
bangan sang imo mga kaawaj"-, tubtub
nga makuha ninyo ang katinagudilian
sa tunga ninyo.

14 Busa, magapalapit-kamo sing aga
pa sono sang inyo mga kabikahan ; kag
ang kabikahan nga pagbatonon ni lehoba,
magapalapit sono sang iya mga panima-
iay ; kag ang panimalay nga pagbatonon
ni lehoba, magapalapit, sono sang iya
mga balay ; kag ang balay nga pagbato-
non ni lehoba, magapalapit sono sang
iya mga lalaki

:

15 Kag ang madakpan nga may tina-

gudilian, pagasunugon sa kalayo, sia kag
ang tanan niya, tungud kay ginlapas
niya ang katipan ni lehoba, kag nakahi-
mo sila singkabanyagaan sa Israel."

16 Busa, nagbangon si losue sing aga
pa gid kag ginpapalapit niya ang Israel,

sono sang iya mga kabikahan ; kag bina-
ton ang kabikahan ni luda.

17 Kag sang pinapalapit niya ang
panimalay ni luda, binaton sang Dios
ang panimalay sang mga Seranhon.
Kag sang pinapalapit niya ang pani-
mala:y sang mga Seranhon, sono sang
mga lalaki, binaton si Sabdi.

18 Kag pinapalapit niya ang iya
balay, sono sang mga lalaki, kag binaton
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,7. 19. SI lOSUE. 8.9.

si Akan, anak ni Karmi, anak ni Sabdi,

anak ni Sera, sa kabikahan ni luda.

19 Niyan si losue nagsiling kay
Akan :

" Anakko, ginaampo ko sa imo,
hatagi karon sing himaya si lehoba, nga

[

Dios ni Israel, kag hatagi sia sing

pagdayaw : kag iasoy karon sa akon,
ginaampo ko sa imo, ang ginhimo mo,
indi mo ako paglilongan."

20 Kag si Akan nagsabat kay losue,

nga nagasiling :
" Sa pagkamatuud gid,

ako nakasala batok kay lehoba, nga Dios
ni Israel, kag nakaiiimo ako sing amo
ini kag amo ini

:

j

21 Kag nakit-an ko sa tunga sang
I

inagaw ang isa ka takurung nga Babilo-
j

niahanon nga maayo gid, kag duha ka !

gatus ka siklo nga pilak, kag isa ka bi- 1

log nga bulav\^an nga kalim-an ka siklo
'

ang kabug-aton, nga akon ginkaibugan
kag akon ginkuha ; kag yari karon, nga
adto natago sa duta sa tunga sang akon
la3'anglayang, kag sa idalum niya ang

j

pilak."
1

22 Kag si losue nagpadala sing mga
manugtunda, nga nagdalalagan sila sa
iya layanglayang ; kag 3'ari karon, na-
tago ang takurung sa ij^a layanglayang, ,

kag ang pilak sa idalum niya.
|

23 Kag ginkuha nila ini nga butang
gikan sa tunga sang layanglayang, kag

,

pinadala nila sila kay losue kag sa ta-

nan nga mga inanak ni Israel, kag blnu-
tang nila sila sa atubangan ni lehoba.

24 Niyan si losue kag ang bug-os nga
Israel kaupud niya, ginkuha nila si

Akan, anak ni Sera, kag ang pilak, kag
ang takurung, kag ang biiog nga bula-
wan, kag ang iya mga anak nga lalaki,

kag ang iya mga anak nga babae, kag
ang iya mga baka, kag ang iya mga asno,
kag ang iya mga obeha, kag ang iya la-

,

yanglayang, kag ang tanan nga iya ; kag >

ginpataklad nila sila sa nalupyakan sa
Akor.

25 Kag nagsiling si losue :
"

l Kay
ngaa baia gintublag mo kami ? Tubla-
gon ka ni lehoba sa karon nga adlaw."
Kag ginbalato sila sang tanan nga mga
Israelinhon, kag sinunog sila sa kalayo,
sa tapus sila pagbatohon.

26 Kag pinatindug nila sa ibabaw
niya ang isa ka daku nga tinumpok nga '

mga bato nga 7iagapadayon tubtub karon.
Kag si lehoba naguli sa kaakig sang iya
kasingkal. Kag tungud sini gintawag

yadto nga duug ang nalupyakan sa
Akor,* tubtub karon.

Pagdaug kag paglaglag sang Hal.

8 KAG si lehoba nagsiling kay losue

:

" Dili ka magkahadluk, kag dill ka
magkapunaw : dalha kaupud nimo ang
bug-os nga banwa nga sa pag-awayan,
kag tindug-ka, kag taklad-ka sa Hai.
Tan-awa, gintugyan ko sa imo kamut
ang hari sang Hai, kag ang iya katawo-
han, kag ang iya banwa kag ang iya
duta.

2 Kag pagahimoon mo sa Hai, kag sa
ii'a hari, subung sang ginhimo mo sa
leriko kag sa iya hari : lamang nga ang
inagaw sa i3^a kag ang mga sapat paga-
atihon ninyo nga sa inyo. Magbutang-
ka sing pagpuot sa banwa, sa liked
niya."

3 Kag nagtindug si losue, kag ang
bug-os nga katawohan nga sa pag-awa-
yan sa pagtaklad batok sa Hai: kag
pinili ni losue ang katloan ka libo ka
tawo, nga mga maisug nga manugaway,
nga pinadala niya sing kagab-ihon.

4 Kag nagsogo sia sa ila, nga nagasi-
ling: "Tan-awa, magabutang kamo
sing pamuot sa banwa sa likod niya;
dili kamo magpahilayo kaayo sa banwa,
kag maghalanda-kamo nga tanan.

5 Kag ako, kag ang bug-os nga banwa
nga yari kaupud nakon, magapalapit
kami sa banwa. Kag mahanabu, kon
maggulowa sila batok sa amon, subung
sang ginhimo nila anay, nga magapala-
lagyo kami sa atubangan nila

:

6 Kag sila magagulowa sa olehe
namon tubtub nga mabulag namon sila

sa banwa ; kay sila magasiling : Na-
gapalagyo sila sa atubangan naton,
subung sang nahauna ; busa magapalag-
yo kami sa atubangan nila.

7 Niyan kamo magatilingdug sa pu-
Imt-an, kag pagaagawon ninyo ang ban-
wa : kay igatugyan sia sa inyo mga kamut
ni lelioba, nga inyo Dios.

8 Kag kon makuha na ninyo ang
banwa, tutdan-nin3^o ang banwa sing
kalayo

;
pagahimoon ninyo ini, sono sa

polong ni lehoba : Tan-awa, nga gin-
sogo ko ina sa inyo."

9 Niyan ginpadala sila ni losue ; kag
sila nagkaladto sa pulut-an, kag napa-

* Akor, walay palad.
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8. 10. SI lOSUE. 8.28.

hamtang sila sa tunga sang Bethel kag
sang Hai, sa Katundan sang Hai : kag
si losue napabilin sadto nga gab-i sa

tunga sang banwa.
10 Kag nagbangon si losue sing aga

pa gid, kag ginpasisilingan niya ang
banwa, kag nagtaklad sia kaupud ang
mga tigulang ni Israei, sa atubangan
sang banwa batok sa Hai.

11 Kag ang bug-os nga katawohan
nga sa pag-awayan, nga kaupud niya,

nagtaklad kag nagpalapit ; kag naka-
lambut sila sa atubangan sang banwa,
kag pinahamtang nila ang dulugan sa

Aminhan sang Hai, kag yara sa tunga
niya kag Hai ang isa ka nalupyakan.

12 Kag nagkuha sia sing ma}'^ lima ka
libo ka tawo kag pinamutang niya sila

sa pulut-an sa tunga sang Bethel kag
sang Hai, sa Katundan sang banwa.

13 Kag sa sini nagpalahamtang sila

sang katawohan, kon sayoron ang bug-os
nga dulugan nga didto sa Aminhan sang
banwa, kag ang iya pamuot nga didto sa

Katundan sang banwa ; kag nagkadto
si losue sadto nga gab-i sa tunga sang
nalupyakan.

14 Kag nahanabu, sang nakit-an ini

sang hari sang Hai, nagdalidali ang mga
tawo sang banwa kag nagbangon sing

aga pa gid : kag naggulowa sila sa pag-
aw^ayan, sia kag ang bug-os niya nga
banwa, sa pagsugata sa Israel, sa pinat-

inan nga dag-on sa atubangan sang ka-
patagan ; nga wala makasayud sia nga
nabutangan sia sing puot sa likod sang
banwa.

15 Niyan si losue kag ang bug-os nga
Israel, sa nagpapadaug sila sa atu-

bangan nila, nagpalalagyo sila sa dala-

non sang kahanayakan.
16 Kag ang bug-os nga banwa nga

yadto sa Hai nagtilipon sa dakung
siningit sa paglagas sa ila : kag naglala-

gas sila kay losue, kag nagbulag sila sa

banwa.
17 Kag walay nabilin nga tawo sa

Hai kag sa Bethel, nga wala maggowa
sa olehe ni Israel ; kag binayaan nila

ang banvv^a nga nabuksan kag nagialagas
sila sa Israel.

18 Niyan si lehoba nagsiling kay
losue: "Untaya ang sumbijing, nga
yara sa imo kamut, nayon sa Hai, kay
igatugyan ko sia sa imo kamut. Kag
inuntay ni losue nayon sa banwa ang
sumbiling, nga yara sa iya kamut.

19 Kag sang tumindug sing madag-
mit gid sa iya duug ang mga yadtr.

sa pulut-an, nagdalalagan sila gila-

yon, nga inuntay niya ang iya kamut

;

kag nagsululud sila sa banwa, kag naku-
ha nila sia, kag nagdalidali sila sa pag-
sunog sing kalayo sa iya

20 Kag sang ang mga taga-Hai nag-
balalikid sa olehe, nakit-an nila, kag
yari karon, ang aso sang banwa nga
nagtub-ok nayon sa langit, kag wal a
silay kusug sa pagpalagyo, bisan pa isa

ka luyo, bisan sa isa ; kag ang katawo-
han nga nagapalagyo nayon sa kahana-
nakan, nagbalik batok sa mga nagalagas
sa ila.

21 Kay si losue kag ang bug-os
nga Israel, sang nakit-an nila, nga ang
mga tagapulut-an nag-agaw sang banwa
kag nga ang aso sang banwa nagtub-ok,
nagbalalik sila, kag pinilas nila ang
mga taga-Hai.
22 Kag ang iban naggulowa sa banwa

sa pagsugata sa ila, sa bagay nga ang
mga taga-Hai yara sa tunga sang mga
Israelinhon, nga may iban sa isa ka
luyo, kag ang iban sa isa ka luyo. Kag
pinamilas nila sila tubtub nga wala sing
bisan sin-o sa ila nga nabilin nga ma-
kapalagyo, bisan makalikaw.

23 Kag kinuha nila nga buhi ang hari

sang Hai, kag dinala sia nila kay losue.

24 Kag sang ang mga Israelinhon
nakatapus sa pagpapatay sang tanan nga
pumuluyo sa Hai sa mga latagon, sa

kahanayakan diin ginpanlagas sila, kag
nga ang tanan nagkalaholog sa sulab sa

hinangiban tubtub nga nagkalaubus
gid, niyan ang tanan nga mga Israelin-

hon nagbalalik sa Hai, kag pinilas man
sia nila sa hinganiban.

25 Kag ang kadamuon sang mga nag-
kalaholog sadto nga adlaw, mga lalaki

kag mga babae, nanginnapulo kag duha
ka libo, ang tanan nga mga taga-Hai.

26 Kag wala pagkul-a ni losue ang
iya kamut, nga iya ginuntay upud ang
sumbiling, tubtub nga gintagudilian niya

ang tanan nga mga pumuluyo sang
Hai.

27 Apanggin-ati sang mga Israelinhon

nga sa ila ang mga sapat kag ang mga
inagaw sa banwa, sono sang polong ni

lehoba, nga iya ginsogo kay losue.

28 Kag sinunog ni losue ang Hai, kag
ginhimo niya sia nga isa ka tumpok nga
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8.29. SI lOSUE. 9. 10.

linaglag nga sa gihapon, nga nabilin

tubtub karon.

29 Kag ang hari sang Hai pinakabit
niya sa isa ka kahoy tubtub sa hapon,
Vag sang pagkatunud sang adlaw, nag-
«ogo si losue nga kuhaon nila sa kahoy
ang iyabangkay, kag ginpilak nila sia sa

salamputan sang gawang sang banwa :

kag pinatindugan nila sa ibabaw niya
sing isa ka daku nga tinumpok sang mga
bato, tubtub karon.

Ginasulat ang Kasogoan sa mga bato, kag ginabasa ca

tnga bukid sang Geris'm kag Ebal.

30 Niyan si losue nagpatindug sing
j

isa ka halaran kay lehoba, nga Dios I

ni Israel, sa bukid sang Ebal,

31 Subung sang ginsogo ni Moises,
ulipon ni lehoba, sa mga anak ni Israel,

siling sang nasulat sa tolon-an sang ''

kasogoan ni Moises : isa ka halaran nga
mga bilog nga bato, nga sa ibabaw nila

1

walay bisan sin-o nga makabayaw sing
salsalon ; kag naghalalad sila sa ibabaw

!

niya sing mga halad nga sinunog kay
!

lehoba, kag naghalalad sila sing mga
j

halad sa paghidaet.
1

32 Nagsulat man sia didto. sa mga
bato, sang isa ka huwad sang Kasogoan
ni Moises, nga iya sinulat sa atubangan

'

sang mga inanak ni Israel.
I

33 Kag ang bug-os nga Israel, kag ang
\

iya mga tigulang kag ang iya mga pa-
|

ngolo, kag ang i^^a mga hukoni nagtilin-

dug didto sa isa kag isa ka luyo sang ka-
ban, sa atubangan sang mga saserdote,

nga m_ga Lebinhon, nga nagadala sang
kaban sang kalipan ni lehoba ; subung
ang dumuluong, subung man ang mga
tumanduk, ang katunga nila yadto sa

luyo sang bukid sang Gerisim, kag ang
isa ka katunga sa luyo sang bukid sang
Ebal, siling sang sinosogo anay ni Mo-
ises, ulipon ni lehoba, agud nga pagpa-
kamaayohon nila sing una gid ang ban-
wa sang Israel.

34 Sa tapus sini, ginbasa niya ang ta-

nan nga mga polong sang kasogoan, t

ang m_ga pagpakamaayo kag ang mga
|

pagpakamalaut, sono sa tanan nga yara
nasulat sa tolon-an sang kasogoan.

35 Walay bisan ano nga polong sang
tanan nga butang nga ginsogo ni Moises,

;

nga wala pagbasaha ni losue sa atuba- I

ngan sang bug-os nga katilinban ni Israel,
I

nga mga babae, kag mga kabataan, kag '

mga dumuluong nga nagalalakat sa
tunga nila.

Ang mga Hebreinhon gindayaan sang mga
Gabaoninhoa. Nakigkatipan sa ila.

9 KAG nahanabu nga, sang nakabati
sila sini nga mga butang, ang tanan

nga mga hari nga yara sa isa ka luyo
sang lordan, sa mga bukid kag sa mga
kapatagan, kag sa bug-os nga higad sang
daku nga dagat, sa atubangan sang Li-
bano, ang mga Hetinhon, ang mga Amo-
rinhon, ang mga Kanaanhon, ang mga
Peresinhon, ang mga Hebinhon kag
ang mga lebusinhon,

2 Nagulugyon sila sa isa ka paghilim-
bon sa pagpakigavvay batok kay losue
kag sa Israel.

3 Apang ang mga pumuluyo sang Ga-
baon nakabati sang ginhirao ni losue sa
leriko kag sa Hai.

4 Kag naglalang man sila sing pag-
limbong: nagkaladto sila kag nagpala-
malibad nga mga manugkagon ; kag nag-
dalala sila sing mga lapat nga mga ba-
loyot sa ibabaw sang ila mga asno, kag
mga lapat nga mga panit sa alak, nga
gisi kag pinanukapan,

5 Kag mga sapin r.ga mga lapat kag
pinanukapan sa ila mga tiil, kag mga
lapat nga panapton sa ibabaw nila

;

kag ang tanan nga tinapay nga dala nila
sa dalanon, kusug kag agop-opon.

6 Kag nag-alabut sila kay losue sa
dulugan sa Gilgal, kag nagsililing sila sa
iya kag sa mga taga-Israel :

" Kami
nagkari gikan sa duta nga malayo ; busa,
himoi kami sing pagpakigkatipan."

7 Kag ang mga Israelinhon nagsalabat
sa mga Hebinbon :

" Ayhan kamo na-
gapuyo sa tunga namon : busa, l ano
bala ang pagkasarang namon paghimo
sa inyo sing pagpakigkatipan ?

"

8 Kag sila nagsililing kay losue

:

" Amo kaming mga ulipon mo." Kag
si losue nagsiling sa ila :

''

i Sanday sin-o
bala kamo, kag diin kamo maghalalin ?

"

9 Kag sila nagsalabat: "Ang imo
ulipon naghalalin gikan sa malayo gid
kaayonga mga duta, sa ngalan ni leho-
ba, nga imo Dios ; kay nakabati kami
sang iya kabantugan, kag sang tanan
nga mga butang nga ginhimo niya sa
Egipto,

10 Kag ang tanan nga ginhimo niya
sa duha ka hari sang mga Amorinhon,
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nga didto sila sa isa ka luyo sang
Jordan : kay Sihon, nga hari sang
Hesbon, kag kay Og, nga hari sang
Basan, nga didto sia sa Astarot.

11 Kag ang amon mga tigulang, kag
ang tanan nga mga pumuluyo sa amon
duta nagsililing sa amon : Dala-kamo
sa inyo mga kamut sing balon nga sa

dalanon, kag lakat-kamo sa pagsugata
sa ila ; kag silingon-ninyo sila : Amo
kaming mga ulipon ninyo ; kag himo-
i-ninyo kami karon sing pagpakigka-
tipan.

12 Ining amon tinapay kinuha narnon
nga mainit pa sa amon balay nga sa

dalanon sang adlaw nga naghalin kami
sa pagkari sa inyo : kag yari na, nga
karon kusug kag agop-opon.

13 Kag ini man nga mga panit sang
alak nga pinamuno namon nga mga
bag-o pa, yari sila karon nga gisi na

;

kag ining amon mga panapto man kag
ang amon mga sapin, nga ginatan-avv

ninyo, mga lapat na tungud sang tama
gid kalawig sang dalanon."

14 Kag ang mga IsraelinJion iiagkuha

sang ila balon kag wala sila magpa-
mangkot sa baba ni lehoba.

15 Kag si losue naghimosingpakighi-
daet sa ila, kag nakigkatipan sa ila nga
pabayaan ang ila kahuhi ; kag ang mga
dunganon man sang katilingban nagsu-
lumpa sini sa ila.

16 Sa tapus ang tatlo ka adlaw, sa

tapus nga sa ila nakigkatipan sila, na-

kabati sila nga mga kaingod nila sila,

kag nga nagapuluyo sila sa tunga nila.

17 Kag naglalakat ang mga anak ni

I'^rael, kag sa ikatlo ka adlaw naka-
lambut sila sa ila mga kabanwaanan

;

kag ang ila mga banwa among Gabaon,
ang Kapira, ang Beerot, kag ang Kiriat-

iearim.

18 Kag wala sila pagpamilasa sang
mga anak ni Israel, tungud kay ang mga
dunganon sang katilingban nagsulumpa
sa ila, tungud kay lehoba, nga Dios ni

Israel ; apang angbug-os nga katilingban

nagkumud batok sa mga dunganon.

19 Kag ang tanan nga mga dunganon
nagsalabat sa bug-os nga katilingban

;

Kami nagsulumpa sa ila, tungud kay
lehoba, nga Dios ni Israel ; ngani karon
indi kita sarang makatandug sa ila.

20 Ini among paghimoon ta sa ila

:

pagbayaan ta sila sa pagkabuhi, agud
nga indi magkari ang kaakig sa ibabaw

naton sa kabangdanan sang sumpa, nga
ginhimo namon sa ila."

21 Kag ang mga dunganon nagsililing

sa ila :
" Magkalabuhi sila." Kag na-

nginmanugkahoy kag mga manugtubig
sila nga sa bug-os nga katilingban, subung
sang ginsiling sa ila sang mga dunga-
non.

22 Kag sang tinawag sila ni losue,

naghambal sia sa ila, nga nagasiling:

I
" Ngaa bala nga dinayaan ninyo kami,

sa pagsiling : Nagapuluyo kami sa ma-
layo gid kaayo sa inyo, gali nga yari

kamo sa tunga namon ?

23 Busa, kamo karon among mga pi-

napakamalaut, kag indi kamo maga-
uluntat nga manginulipon, nga mga
manugpangahoy kag mga manugtubig
nga sa balay sang akon Dios."

24 Kag sila nagsalabat kay losue, kag
nagsililing: "Ginpahangup sa imo
mga ulipon, nga si lehoba, nga imo
Dios, nagsogo kay Moises, nga iya
ulipon, nga igahatag niya sa inyo ang
bug-03 nga duta, kag nga paglaglagon
niya ang tanan nga mga pumuluyo sang
duta sa atubangan ninyo ; tungud sina

nagkahaladluk gid kami sing daku kaayo,
tungud sang amon mga kabuhi sa atu-

bangan ninyo, kag ginhimo namon ini.

25 Busa karon, yari kami sa imo
kamut : Ang minamaayo mo kag gi-

napakamatarung nga pagahimoon sa

amon, hinioa ina."

26 Kag iya ginhimo sing subung sini

:

nga linuwas sila niya sa kamut sang
mga inanak ni Israel, agud nga indi

sila pagpamatyon.
27 Kag ginhimo sila ni losue sadto

nga adlaw nga mga manugpangahoy
kag mga manugtubig nga sa katilingban,

kag nga sa halaran ni lehoba tubtub
karon, sa duug nga iya pagapilion.

Dakung pagdaug malapit sa Gabaon.—Malawig
nga adlaw sang pag-awayan.—Pagkuba

sang sarisari nga mga banwa sa

Bagatnan.

ir\ KAG sang nabatian ni Adoni-
*^ sedek, nga hari sang lerusalem,
nga nakuha ni losue ang Hai, kag gin-

tagudilian niya : nga subung sang gin-

himo niya sa leriko kag sa iya hari,

amo man ang ginhimo niya sa Hai
kag sa iya hari, kag nga ang mga pu-
muluyo sang Gabaon naghimo sing
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pagpakighidaet sa mga Israelinhon, kag
nga yadto sila sa tunga nila,

2 Dinakup sila sing isa ka daku nga
kahadluk ; kay ang Gabaon among isa

ka daku nga banwa, subung sang isa

sang mga kabanwaanan nga harianon,
kag labing daku sa Hai, kag ang tanan
niya nga mga tawo mga maisug.

3 Kag ragpadala si Adoni-sedek, nga
hari sang lerusalem, kay Cham, nga
hari sang Hebron, kag kay Piram, rga
hari sa larmut, kag kay lapia, nga hari

sang Lakis, kag kay Debir, nga hari

sang Eglon, nga nagasiling:

4 " Taklad-kamo sa akon, kag buligi

ako ninyo, kag pagapilason ta ang Gaba-
on ; kay naghimo sia sing pakighidaet
kay losue kag sa m.ga anak ni Israel."

5 Kag lima ka hari sang mga Amo-
rinhon, ang hari sang lerusalem, ang
hari sang Hebron, ang hari sang larmut,
ang hari sang Lakis, ang hari sang Eg-
lon, nagtilingub kag nagtalaklad sila,

sila pati ang tanan nila nga mga kasol-

dadosan, kag nagpalahamtang sila sing

dulugan batok sang Gabaon, kag nakig-
away sila batok sa iya.

6 Kag ang mga taga-Gabaon nagpa-
dala kay losue sa dulugan sang Giigal,

nga nagasiling :
" Ayaw pagkul-a ang

imo mga kamut sa imo mgaulipon ; tak-

lad-ka sing madagmit gid sa amon, lu-

wasa kami kag buligi kami : kay ang
tanan nga mga hari sang mga Amorin-
hon, nga nagapuluyo sa mga kabukiran,
nagtilingub batok sa amon."

7 Kag nagtaklad si losue gikan sa

Giigal, sia kag ang bug-os nga banwa
nga sa pakigawayan kaupud niya, kag
ang tanan nga mga maisug nga mga
manugaway.

8 Kag si lehoba nagsiling kay losue

:

" Dili ka magkahadluk sa ila ; kay kina-
tugyan ko na sila sa imo kamut. kag
walay bisan sin-o sa ila nga magatindug
sa atubangan nimo."
9 Kag si losue nag-abut sa ila sing

hinali ; sa bug-os nga gab-i nagtaklad
sia gikan sa Giigal.

10 Kag ginwagwag sila ni lehoba sa

atubangan ni Israel, kag ginpilas niya
sila sing isa ka daku nga kamatay sa

Gabaon : kag ginlagas niya sila sa dalan
sa taklaran sang Bet-Horon, kag ginpilas

niya sila tubtub sa Aseka kag tubtub sa

Makeda.
11 Kag sang nagapalalagyo sila sa

atubangan sang mga Israelinhon, nga
didto sila sa dulhogan sang Bet-Horon,
hinologan sila ni lehoba gikan sa langit

sing dalagku nga mga bato, tubtub sa
Aseka, nga sa ila nagkalamatay sila.

Ang mga nagkalamatay sa sining mga
bato nga yelo, madamu pa sa mga ginpa-
matay sa hinganiban sang mga :'nmak
ni Israel. '

12 Niyan si losue naghambal kay
lehaba, sang adlaw nga gintugyan ni

lehoba ang mga Amorinhon sa atuba-
ngan sang mga inanak ni Israel, kag
nagsiling sia sa atubangan sang mga
inanak in Israel

:

** Adlaw, pahimonong-ka sa Gaba-
on :

Kag ikaw, Bulan, sa nalupyakan
sang Ayalon."

13 Kag ang adlaw nagpahimonong
kag ang bulan ragdulog,

Tubtub nga ang katawohan naka-
panghimalus sa ila mga kaaway.

I Wala bala masulat ini sa tolonan, ni

laser ? Kag ang adlaw nagdiilog sa
tunga sang langit, kag wala magdali-
dali sa iya pagkatunod sing daw may
isa ka adlaw nga bug-os.

14 Kag wala gid sing subung nga
inadlaw, bisan sa una, bisan sa olehe,

sang ginpamati-an ni lehoba ang tingug
sang isa ka tawo ; kay si lehoba nag-
pakigaway tungud kay Israel.

15 Kag si losue, kag ang bug-os nga
Israel kaupud niya, nagpauli sa dulugan
sa Giigal.

16 Apang yadtong lima ka hari nag-
palalagyo kag nagpalanago sa isa ka
lungib sa Makeda.

17 Kag ginpahibalo kay losue :
" Na-

kit-an ang lima ka hari nga nagpanago
sa isa ka lungib sa Makeda."

18 Kag si losue nagsiling: '* Paligiri-

ninyo sing mga bato nga dalagku ang
baba sang lungib, kag butangan-ninyo
sing mga tawo sa luyo niya, nga mag-
bantay sa ila

;

19 Kag kamo indi magdululog, kondi
lagson-ninyo ang inyo mga kaaway, kag
pamilason-ninyo sila nga mga naolehe,

nga indi ninyo pagpabayaan nga maka-
sulud sila sa ila mga kabanv/aanan ; kay
gintugyan na sila sa inyo mga kamut ni

lehoba, nga inyo Dios,"
20 Kag nahanabu nga, sang si losue

kag ang mga anak ni Israel nakatapus
sa pagpilas sa ila sing kamatay nga daku
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gid kaayo, tubtub nga nalaglag sila

(Ang mga nagkalabilin sa ila nagsululud
sa mga kabanwaanau nga mga malig-
on),

21 Ang bug-OS nga banwa nagbalik
nga may paghidaet sa dulugan kay
losue sa Makeda ; nga wala sing sin-o

nga maggiho sang iya dila batok sa

mga inanak ni Israel.

22 Kag nagsiling si losue :
" Buksi-

ninyo ang baba sang lungib, kag ikuha
ako ninyo sa iya sining lima ka hari.

23 Kag naghimo sila sing subung sini,

kag ginkuha nila sa lungib yadtong
lima ka hari : ang hari sang Jerusalem,
ang hari sang Hebron, ang hari sang
larmut, ang hari sang Lakis, kag ang
hari sang Eglon.

24 Kag sang gindala nila kay losue
yadtong lima ka hari, gintavvag ni losue
ang tanan nga mga lalaki sang Israel,

kag nagsiling sa mga pangolo sang mga
tawo nga sa pag-awayan, nga nagupud
sa iya :

" Palapit-kamo, kag ipamutang
ninyo ang inyo mga tiil sa ibabaw sang
mga liog sini nga mga hari." Kag sila

nagpalapit, kag pinamutang nila ang ila

mga tiil sa ibabaw sang mga liog nila.

25 Kag si losue nagsiling sa ila

:

" Dili kamo magkahadluk, kag dili kamo
magkahangawa, kag magpalamakud-ka-
mo kag magpangalig-on, kay subung
sini pagahimoon ni lehoba sa tanan
ninyo nga mga kaav/ay, nga batok sa ila

magpakigaway kamo.
26 Kag sa tapus sini, pinamilas sila

ni losue, kag pinamatay sila, kag pina-

mitay sila niya sa lima ka kahoy, kag
nabilin sila nga napamitay sa mga kahoy
tubtub sa hapon.

27 Kag nahanabu, sang oras sang
pagkatunud sang adlaw, nga nagsogo si

losue nga pagtaltalon sila sa mga
kahoy, kag ipanapuk sila sa lungib,

nga didto sila nagpalanago ; kag binu-
tangan nila sing dalagku nga mga bato
ang bflba sang lungib, tubtub karon nga
adlaw.

28 Sadto man nga adlaw nakuha ni

losue ang Makeda, kag ginpilas niya sia

sa sulab sang hinganiban, kag ginatagu-
dilian niya ang iya hari, ang iya mga
pumuluyo kag ang tanan sa iya nga
may kabuhi, nga walay nabilin bisan
ano nga nakapalagyo ; kag sa hari sang
Makeda ginhimo niya ang subung sang
ginhimo niya sa hari sang leriko.

29 Kag gikan sa Makeda naglaton si

losue, kag ang bug-os. nga Israel kaupud
niya, pa Libna, kag nakigaway sia batok
kay Libna:

30 Kag ang Libna man kag ang iya
hari, tinugyan ni lehoba sa kamut ni

Israel; kag ginpilas niya sia sa sulab
sang hinganiban upud ang tanan nga
kaldg nga didto sa iya, nga walay
nabilin bisan ano nga nakapalagyo, kag
ginhimo niya sa iya hari subung sang
ginhimo niya sa hari sang leriko.

31 Kag si losue, kag ang bug-os nga
Israel kaupud niya, nagliton gikan sa

Libna pa Lakis, kag nagbutang sia sing

dulugan batok sa iya, kag nagpakigaw^ay
batok sa iya.

32 Kag gintugyan ni lehoba ang
Lakis sa kamut ni Israel ; kag nakuha
niya sia sa ikaduha nga adlaw, kag
pinilas sia niya sa sulab sang hinganiban
pating tanan nga kalag nga yara sa iya,

subung sang tanan nga ginhimo niya sa

Libna.

33 Niyan si Horam, nga hari sang
Geser, nagtaklad sa pagbulig sa Lakis

;

apang sia kag ang iya banwa pinilas ni

losue, tubtub nga walay nabilin bisan
sin-o sa ila nga nakapalagyo.

34 Gikan sa Lakis nagliton si losue,

kag ang bug-os nga Israel kaupud niya,

pa Eglon ; kag nagbutang sila sing du-
lugan batok sa iya, kag nagpakigaway
sila batok sa iya.

35 Kag nakuha nila sia sadto man nga
adlaw kag ginpilas nila sia sa sulab sang
hinganiban ; kag sadto nga adlaw ginta-

gudilian niya ang bug-os nga kalag nga
yara sa iya, subung sang tanan nga
ginhimo niya sa Lakis.

36 Kag si losue, kag ang bug-os nga
Israel kaupud niya, nagtalaklad gikan
sa Eglon pa Hebron, kag nagpakig-
away sila batok sa iya.

37 Kag nakuha nila sia, kag ginpilas

nila sia sa sulab sang hinganiban, kag ang
iya hari kag ang tanan niya nga mga
kabanwaanan, pating bug-os nga kalag
nga yara sa iya, nga walay nabilin bisan
sin-o nga nakapalagyo : subung sang
tanan nga ginhimo niya sa Eglon

:

gintagudilian niya sia, pati ang bug-os
nga kalag nga yara sa iya.

38 Kag si losue, kag ang bug-os nga
Israel kaupud niya, nagbalalik nayon
sa Debir, kag nagpakigaway sila batok
sa iya.
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39 Kag nakuha niya sia kag ang iya
hari, kag ang tanan nila nga mga ka-
banwaanan ; kag giiipilas nila sila sa
sulab sang hinganiban, kaggintagudilian
nila ang bug-os nga kalag nga yara sa

iya, nga walay nabilin bisan sino nga
nakapalagyo : subung sang ginhimo
niya sa Hebron, amo ining ginhimo
niya sa Debir, kag sa iya kari, kag
subung sang ginhimo niya sa Libna
kag sa iya hari.

40 Pinamilas ni losue ang bug-os nga
kadutaan, ang bukid, ang Bagatnan, ang
mga kapatagan kag ang mga kaba-
koloran, kag ang tanan nila nga mga
had ; nga walay nabilin bisan sin-o nga
nakapalagyo : gintagudilian niya ang
tanan nga nagaginhawa, subung nga
ginsogo sa iya ni lehoba, nga Dios ni

Israel.

41 Kag pinamilas sila ni losue kutub
sa Kades-Barnea tubtub sa Gasa, kag
ang bug-OS nga duta sang Gosen tubtub
sa Gabaon.
42 Ining tanan nga mga hari kag ang

ila mga duta nakuha ni losue sa ma-
kaisa ; kag si lehoba, ang Dios ni Israel,

nagpakigawa}'' tungud kay Israel.

43 Kag nagbalik si losue, kag ang
bug-os nga Israel kaupud niya, sa du-
lugan sa Gilgal.

Ang daku nga pag-away nialapit sa mga tubig sa

Werom.—Mga pagdaug sa Aminban kag

sa nabilin sang duta.

1-1 KAG sang nabati-an ini ni Jabin,
I nga hari sang Hasor, nagpadala

sia kay lobab, nga hari sang Madon, kag
sa hari sang Sim.rcn kag sa hari sang
Aksap,

2 Kag sa mga hari, nga didto sila sa
bahin sang Aminhan sa bukid, kag sa
kapatagan sa Bagatnan sang Kinerot,
kag sa mga kapatagan, kag sa mga
nataasan sang Dor sa Katundan

;

3 Kag sa Kanaanhon, nga didto sa
Sidlangan kag sa Katundan, sa Amorin-
hon, sa Hetinhon, sa Peresinhon kag sa
lebusinhon sa bukid, kag sa Hebinhou
sa idalum sang Hermon sa duta sang
Mispa.

4 Kag ini sila naggulowa, sila kag
kaupud nila ang tanan nila nga mga
kasokladosan, banwa nga daku, kaangay
sa kadamuon sang balas nga yara sa

higad sang dagat, nga may mga kabayo
kag mga kanga sa daku nga kadamuon.

5 Ining tanan nga mga hari nagti-
lingub, kag_ nag-alabut kag ginbutang
nila ang mga dulugan sing tingub, ma-
lapit sa mga tubig sang Merom, sa
pagpakigaway batok kay Israel.

6 Kag si lehoba nagsiling kay losue :

" Dili ka magkahadluk sa ila ; kay bu-
as daw sa sini nga oras igatugyan ko
ini sila tanan nga mga patay sa atuba-
ngan ni Israel : ang ila mga kabayo
pagapangitinan mo, kag ang ila mga
kanga pagasunugon mo sa kalayo."

7 Kag si losue, kag kaupud niya ang
bug-o3 nga banwa nga sa pag-awayan,
naglalakat sila batok sa ila sa hinali sa
luyo sang mga tubig sang Merom, kag
ginsalakay nila sila.

8 Kag gintugyan sila ni lehoba sa ka-
mut ni Israel ; kag ginpilas sila nila,

kag ginlagas nila sila tubtub sa Sidon
nga daku, kag tubtub sa INlisrepot-ma-
im, tubtub sa nalupyakan sang Mispa pa
Sidlangan; kag ginpilas nila sila tubtub
nga wala sing bisan sin-o nga binilin
sa ila nga nakapalagyo.

9 Kag ginhimo ni losue sa ila siling
sang ginsogo ni lehoba sa iya: pina-
ngitinan niya ang ila mga kabayo, kag
ang ila mga kanga ginsunog ni^^a sa ka-
layo.

10 Kag sang si losue nagsugud liwan,
ginkuha niya ang Asor sa amo man nga
dag-on, kag pinilas niya sa hinganiban
ang iya hari : kay ang Asor amo anay
sadto ang olo sining tanan nga mga
ginharian.

11 Kag ginpilas nila sa sulab sang
hinganiban ang tanan nga kalag nga
yara sa iya, nga gintagudilian nila sila

;

walay butang nga nabalin nga naga-
ginhawa, kag ang Asor ginsunog nilasa
kalayo.

12 Kag ginkuha ni losue ang tanan
nga mga kabanwaana i sini nga mga
hari, kag ang tanan nga mga hari nila,

kag ginpilas niya sila sa sulab sang
hinganiban, kag gintagudilian niya sila,

sono sang ginsogo sa iya ni Moises, nga
ulipon ni lehoba.

13 Lamang nga wala pagsunuga ni

Israel bisan ano nga mga banwa nga
nabilin, nga nagatindug didto sa ila mga
kabakoloran, gawas lamang ang Asor,
nga sinunog ni losue.

14 Kag gin-ati sang mga anak ni
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Israel nga sa ila ang tanan nga inagaw
kag ang mga kasapatan sini nga mga
kabanwaanan : kag ang tanan nga mga
tawo ginpilas nila sa sulab sang hinga-

niban, tubtub nga ginlaglag nila sila nga
tanan, nga wala sing bisan ano nga
nabiljn nga nagaginhawa.

15 Subung sang ginsogo ni lehoba kay
Moises, n'a iya ulipon, amo m^n ang
ginsogo ni Moises kay losue ; kag amo
man ang ginhimo ni losue, nga walay
paglipas sa bisan ano nga ginsogo ni

lehoba kay Moises,
16 Kag kinuha ni losue ining bug-

os nga duta : ang bukid, kag ang
bug-OS nga Bagatnan, kag ang bug-os
nga duta sang Gosen, kag ang mga ma-
nubo kag ang mga kapatagan, kag ang
bukid ni Israel, kag ang iya manubo,

17 Kutub sa bukid sang Halak, nga
nagataklad tubtub sa Seir, tubtub sa

Baal-Gad, sa nalupyakaa sang Libano,
sa kunsaran sang bukid nga Hermonj
kinuha niya ang tanan nga mga hari

nila, nga ginpilas niya kag pinamatay
sila.

18 Sa madamu nga mga adlaw nag-
pakigaway si losue batok sining tanan
nga mga hari.

19 Wala sing banwa nga nakapakighi-

daet sa mga inanak ni Israel, gawas
sang mga Hebinhon nga mga pumuluyo
sa Gabaoa : ang tanan kinuha nila

tungud sa pagpakigaway

:

20 Kay naggikan kay lehoba,, nga
pinatig-a nila ang ila mgi tagiposoon,

agud nga magkadto sila nga sa pagpa-
kigaway kay Israel, agud nga pag-
tagudilian niya sila, nga wala sa ila

sing kalooy, kondi nga paglaglagon niya

sila, subung sang ginsogo ni lehoba kay
Moises.

21 Sa amo man nga dag-on nag-abut
si losue kag gintapus niya ang mga
Anakinhon sa kabukiran sang Hebron,
sang Debir, kag sang Anab, kag sa

bug-03 nga kabukiran sa luda, kag sa

bug-OS nga ka bukiran sa Israel : gin-

tagudilian sila ni losue pati ang ila mga
kabanwaanan.

22 Kay bisan sin-o sa mga Anakinhon
nga nabilin sa duta sang mga inanak ni

Israel; Itmang nagkalab.lin sila sa

Gasa, sa Gat kag sa Asdod.
23 Busa, kinuha ni losue ang bug-os

nga duta, sono sa tanan nga ginsogo
ni lehoba kay Moises ; kag ginhatag sia

ni losue sa mga Israelinhon nga pa-
nublion, sono sa ila mga pagpinahat,
sono sang ila kabikahan : kag ang duta
napahuway sa pagpakigawayan.

Listahan san^ mga hari oga nadaug ni Israel.

•IQ YARI karon ang mga hari sang
1^ duta, nga pinamilas sang mga ina-

nak ni Israel, kag nga ang ila duta
gintagiya nila sa isa ka pihak sang
lordan nayon sa Sulubangan, kutub sa
kasulgan sang Arnon, tubtub sa bukid
sang Hermon, pati ang bug-os nga ka-
patagan nayon sa Sulubangan

:

2 Si Sihon, hari sang mga Amorin-
hon, nga nagpuyo sa Hesbon, kag nag-
gahum kutub sa Aroer, nga yara sa
binit sang kasulgan sang Arnon kag sa
tunga sang sapa, kag sa ibabaw sang
kapihak sang Galaad, tubtub sa kasulgan
nga labok, ang dulunan sang mga anak
ni Amon

:

3 Kag sa ibabaw sang kapatagan
tubtub sa dagat sang Kinerot nayon sa
Sulubangan, kag kutub sa dagat sang
kapatagan, ang dagat nga Maasin, sa

dalrin sang Bet-iesimot, kag sa Bagat-
nan, sa kunsaran sang Pisga.

4 Kag nagtagiya sila man sang mga
dulunan ni Og, nga hari sang Basan, isa

ka nabilin sa mga Repainhon, nga nag-
puyo sla sa Astarot kag sa Edrei

;

5 Kag naggahum sia sa bukid sang Her-
mon, sa Salka, kag sa bug-os nga Ba-
san, tubtub sa mga dulunan sang mga
Gesurinhon kag sang mga Maakanhon,
kag ang kapihak sang Galaad, dulunan
ni Sihon, nga hari sang Hesbon.

6 Ini sila pinamilas ni Moises, ulipon
ni lehoba, kag sang mga anak ni Israel

;

kag si Moises, ulipon ni lehoba, nagha-
tag sadto nga duta sa pagkaugalingon sa

mga Rubeninhon, sa mga Gadinhon,
kag sa tunga sang kabikahan ni Manases.

7 Kag yari karon ang mga hari sang
duta nga pinamilas ni losue, sia kag ang
mga inanak ni Israel sa isa ka pihak
sang lordan, nayon sa Katundan, i<utub

sa Baal-Gad sa nalupyakansang Libano,
tubtub sa bukid sang Halak, nga naga-
taklad pa Seir (Kag ginhatag ni losue
ining duta sa pagkaugalingon sa kabika-
han ni Israel, sono sa ila mga pagpa-
mahat :

8 Sa kabukiran, sa manubo, sa kapa-
tagan, kag sa mga kunsaran, sa kahana-
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yakan, kag sa Bagatnan : ang mga
Hetinhon, ang mga Amorinhon, ang
mga Kanaanhon, ang mga Peresinhon,

ang mga Hebinhon, kag ang mga
lebusinhon), kon sayoron

:

9 Ang hari sang leriko, isa : kag ang
hari sang Hai, nga yara sa luyo sang
Bethel, isa man

:

10 Ang hari sang Jerusalem, isa : ang
hari sang Hebron, isa

:

11 Ang hari sang larmut, isa: ang
hari sang Lakis, isa :

12 Ang hari sang Eglon, isa: ang
hari sang Geser, isa

:

13 Ang hari sang Debir, isa : ang
hari sang Geder, isa :

14 Ang hari sang Horma, isa : ang
hari sang Arad, isa :

15 Ang hari sang Libna, isa : ang
hari sang Adulam, isa :

16 Ang hari sang Makeda, isa: ang
hari sang Bethel, isa :

17 Ang hari sang Tapua, isa : ang
hari sang Heper, isa

:

18 Ang hari sangApek, isa: ang hari

sang Lasaron, isa

:

19 Ang hari sang Madon, isa : ang
hari sang Hasor, isa :

20 Ang hari sang Simron-Meron, isa

:

ang hari sang Aksap, isa

:

21 Ang hari sang Taanak, isa : ang
hari sang Megido, isa :

22 Ang hari sang Kedes, isa : ang hari

sang lokneam sang Karmelo, isa

:

23 Ang hari sang Dor, sa kabakoloran
sang Dor, isa : ang hari sang mga ka-

tawohan sa Gilgal, isa :

24 Ang hari sang Tirsa, isa : katloan
kag isa ka hari sing tingub.

Pagpabat sang duta sa Sidlangan sang lordau.

•10 KAG si losue among tigulang na,
'^ nga sobol sa katigulangon ; kag
nagsilingsa iya si lehoba :

" Ikaw tigu-

lang na, sobol na sa katigulangon, kag
ang duta nga nabilin pa sa pagtagiya
tania gid ka daku.

2 Ini among duta nga nabilin : ang
tanan nga mga kadulunan sang mga Pi-

listinhon kag ang bug-os nga mga Ge-
surinhon

;

3 Kutub sa Sihor, nga nagailig sa atu-

bangan sang Egipto, tubtub sa dulunan
sang Ekron, nayon sa Aminhan, nga bini-

lang nga nahaniingud sa mga Kanaan-
hon : kon sayoron, sa lima ka gobernador

sang mga Pilistinhon : ang Gasanhon,
ang Asdodinhon, ang Askaloninhon, ang
Getinhon kag ang Ekroninhon, subung
man ang dulunan sang mga Hebinhon

;

4 Sa Bagatnan, ang bug-os nga du-
ta sang mga Kanaanhon kag ang Me-
ara, nga iya sang mga Sidoninhon,
tubtub sa Apek, tubtub sa dulunan sang
mga Amorinhon

:

5 Kag ang duta sang mga Giblesinhon
kag ang bug-os nga Libano, nayon sa
Su'.ubangan kutub sa Baal-Gad, sa kunsa-
ran sang bukid nga Hermon, tubtub sa
salamputan sang Hamat

:

6 Ang tanan nga mga pumuluyo sa
mga bukid, kutub sa Libano tubtub sa
Misrepot-main, ang tanan nga mga Si-

doninhon. Pagasobolon ko sila sa atu-
bangan sang mga inanak ni Israel

;

lamang pagapamahaton mo ining mga
kadutaan sa papalad sa mga Israelinhon
nga panublion, subung sang ginsogo ko
sa imo.

7 Busa, pahata karon ining duta nga
panublion sa siam ka kabikahan, kag sa
katunga sang kabikahan ni Manases.

8 Ang mga Rubeninhon kag ang mga
Gadinhon upud ang isa ka tunga ni Ma-
nases ragbaton sang ila panublion, nga
ginhatag sa ila ni Moises sa isa ka luyo
sang Jordan nayon sa Sulubangan, siling

sang ginhatag sa ila ni Moises, nga uli-

pon ni lehoba

:

9 Kon sayoron kutub sa Aroer, nga
yara sa binit sang kasulgan sang Arnon,
kag ang banwa nga yara sa tunga sang
kasulgan, kag ang bug-os nga kapatagan
sang Medeba, tubtub sa Dibon,

10 Kag ang tanan nga mga kaban-
wanan ni Sihon, nga hari sang mga
Amorinhon, nga naghari sa Hesbon,
tubtub sa mga dulunan sang mga anak
ni Amon,

1

1

Kag ang Galaad, kag ang mga du-
lunan sang mga Gesurinhon kag sang
mga Maakainhon, kag ang bug-os nga
bukid sang Hermon, kag ang bug-os nga
duta sang Basan, tubtub sa Salka,

12 Ang bug-os nga ginharian ni Og,
sa Basan, nga naghari sa Astarot kag
sa Edrei (nga sia ang napabilin sa nag-
kabilin sa mga Repainhon), nga pinilas

sila, kag sinobol ni Moises.

13 Apang ang mga Gesurinhon kag
ang mga Maakainhon wala pagsobola
sang mga anak ni Israel ; kag si Gesur
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kag si Maaka nagpuluyo sa tunga sang

mga inanak ni Israel, tubtub karon.

14 Apan^ sa kabikahan ni Lebi wala
sia maghatag sing panublion : ang mga
halad nga sinunog kay lehoba, nga Dios
ni Israel, among ila panublion, subung
sang ginsiling niya sa ila.

15 Busa, naghatag si Moises sa kabi-

kahan sang mga anak ni Ruben sang iya

haliin, sono sa ila mga panimalay.

16 Kag ang kadutaan nila amo kutub

sa Aroer, nga yara sa binit sang kasul-

gan sang Arnon, kag kutub sa banwa
nga yara sa tunga sang kasulgan, kag
ang bug-OS nga kapatagan sa Medeba :

17 Ang Hesbon pating tanan niya

nga mga kabanwaanan, nga yara sa

kapatagan, ang Dibon, kag ang Bamot-
Baal, kag ang Bet-Baal-Meon,

18 Kag ang lasa, kag ang Kedemot,
kag ang Mepaat,

19 Kag ang Kiriataim, kag ang
Sibma, kag ang Seret-sahar, si bukid

sang nalupyakan,
20 Kag ang Bet-Peor, ang mga kunsa-

ran sang Pisga kag ang Bet-iesimot

;

21 Kag ang tanan nga mga kaban-

waanan sang ka patagan, kag ang bug-os

nga ginharian ni .Sihon, hari sang mga
Amorinhon, nga naghari sa Hesbon;
nga sia ang pinilas ni Moises, sia kag ang
mga dunganon sang Madian, si Hebi, si

Rekem, si Sur, si Hur kag si Reba,

mga dunganon ni Sihon, nga nagpuluyo

sadto nga duta.

22 Pinatay man sa hinganiban sang

mga inanak ni Israel si Balaam, anak ni

Beor, nga manugpakot, pati ang iban

nga pinamatay nila.

23 Kag ang dulunan sang mga anak

ni Ruben, among lordan nga nangin-

dulunan. Ini among panublion sang

mga anak ni Ruben, sono sa ila mga
panimalay : ang mga kabanwaanan pati

ang ila mga minoro.

24 Kag naghatag si Moises sa kabika-

han ni Gad, sa mga anak ni Gad sang

ila bakin, sono sa ila mga panimalay.

25 Ang mga dulunan nila among
laser, kag ang tanan nga mga kaban-

waanan ni Galaad, kag ang katunga

sang duta sang mga anak ni Amon,
tubtub sa Aroer, nga yara sa atubangan
sang Raba,

26 Kag kutub sa Hesbon tubtub sa

Ramat-mispe kag sa Betonim, kag ku-

tub sa Mahanaim tubtub sa dulunan sang
Debir

;

27 Kag, sa nalupyakan, ang Bet-Ha-
ram, ang Bet-Nimra, ang Sukot kag ang
Sapon, ang nabilin sang ginharian ni

Sihon, hari sa Hesbon : ang lordan
nangindulunan tubtub sa ukbung sang
dagat sang Kinerot, sa isa ka pihak
sang lordan, nayon sa Sulubangan.

28 Ini among panublion sang mga
anak ni Gad, tungud sa ila panimalay

:

ang mga kabanwaanan pati ang ila mga
minoro.

29 Naghatag man si Moises safig

bahin sa katunga sang kabikahan ni Ma-
nases : kag ang bahin sang katunga sang
kabikahan ni Manases, nanginsono sa ila

mga panimala3^

30 Ang dulunan nila amo kutub sa

Mahanaim, ang bug-os nga Basan, ang
bugos nga ginharian ni Og, hari sa

Basan, kag ang tanan nga mga banwa
sang lair, nga yara sila sa Basan, kan-
uman ka binanwa.

31 Kag ang katunga sang Galaad, kag
ang Astarot, kag ang Edrei, mga ka-
banwaanan sang ginharian ni Og, sa

Basan, vapalaran sa mga anak ni Makir,
anak ni Manases, sa katunga sang mga
anak ni Makir, sono sa ila mga panima-
lay.

32 Ini among mga panublion nga
ginhatag ni Moises, sa mga kapatagan
ni Moab, sa isa ka pihak sang lordan
sa leriko, nayoa sa Sulubangan.

33 Apang sa kabikahan ni Lebi wala
si Moises maghatag sing panublion : si

lehoba, nga Dios ni Israel, amo ang ila

panublion, subung sang ginsiling niya sa

ila.

Ang Hebron binatag sa pagkakaugalingon

I

kay Kaleb.

HINI among mga panublion nga
ginbaton sang mga inanak ni

i
Israel sa duta sang Kanaan, nga pina-

mahat sa ila ni Eleasar, nga saserdotc,

ni losue, anak ni Nun, kag sang mga
pangoio sang mgaginikanan sang mga
kabikahan sang mga inanak ni Israel,

_

2 Sono sang pagpapalad sang ila

panublion, subung sang gmsogo ni

lehoba tungiid kay Moises, nga sa siam

ka kabikahan kag sa isa ka katunga nga
kabikahan.

3 Kay sa duha ka kabikahan kag sa
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isa ka tunga nga kabikahan, ginhatagan
sila ni Moises sing panublion sa isa ka
pihak sang lorcian ; apang sa mga Le-
binhon wala sia maghatag sing panubli-

on sa tunga nila.

4 Kay ang mga anak ni lose nangin-
duha ka kabikahan sila, si Manases kag
si Epraim: kag wala paghatagi sing

pahat ang mga Lebinhon sa duta, kondi
lamnng sing mga kabanvvaanan nga ila

pagapuy-an, pati ang ila mga halalban
nga sa ila mga kahayupan kag sa ila

mga pagkabutang.
5 Subung sang ginsogo ni lehoba kay

Moises, amo ini ang ginhimo sang mga
anak ni Israel ; kag ginpamahat nila ang
duta.

6 Kag ang mga anak ni luda nagpa-
lapit kay losue sa Gilgal ; kag si Kaleb,
anak ni lepone, nga Kenesiiihon, nagsi-

ling sa iya :
" Ikaw nakasayud sang

ginsiling ni lehoba kay Moises, lalaki

sang Dios, sa Kades-Barnea, nahanu-
ngud sa akon kag sa imo.

7 Ako nagedad sadto sing kap-atan
ka tuig, sang pagpadala sa akon ni

Moises, nga ulipon ni lehoba, gikan sa
Kades-Barnea sa pagusisa sang duta,

kag ginsugid ko sa iya ang butang siling

sang sa akon tagiposoon

:

8 Apang ang akon mga utud, ang
mga nagtalaklad kaiipud nakon, ginpa-
lapyo nila ang tagiposoon sang banwa

;

apang ako nagsunud singbug-os gid kay
lehoba nga akon Dios.

9 Kag si Moises nagsumpa sadtong
adlaw, nga nagasiling : Ang duta nga
natapakan sang imo tiil, magmangin sa

imo kag sa imo mga anak nga panubli-
on nga dayon : tungud kay nagasunud
ka sing bug-os gid kay lehoba, nga akon
Dios.

10 Kag 3'^ari karon, sono sang ginsi-

ling niya, ginhimo ni lehoba nga magka-
buhi ako sining kap-atan kag lima ka
tuig, kutub nga si lehoba naghambal
sini nga polong kay Moises, sang si

Israel naglakat sa kahanayakan : kag
yari karon, nga ako nagaedad sing ka-
waloan kag lima ka tuig sa sining adlaw.

11 Sa karon nga adlaw tama ako ka
kusug nga subung sang adlaw nga ginpa-

dala ako ni Moises : nga kon amo sadto
ang akon kusug, amo rnan sa karon, nga
sa pag-awayan, kag sa paggowa kag sa

pagsulud.

12 Busa, ihatag karon sa akon ang
bukid, nga among ginhambal ni lehoba
sadto nga adlaw. Kay ikaw nakabati
sadto nga adlaw, nga ang mga Anakin-
hon adto didto, kag rga may didto ang
mga dalagku kag mga malig-on nga mga
kabanwaanan. Ayhan si lehoba mangin-
kaupud nakon, kag pagasobolon ko sila,

subung sang ginhambal ni lehoba."
13 Kag ginpakamaayo sia ni losue,

kag ginhatag niya kay Kaleb, nga anak
ni lepone, ang Hebron nga panublion.

14 Tungud sini ang Hebron nangini-
ya ni Kaleb, anak ni lepone, nga Kene-
sinhon, nga panublion tubtub karon,
kay nagsunud sia sing bug-os gid kay
lehoba, nga Dios ni Israel.

15 Apang ang ngalan sang Hebron
sadto anay among Kiriat-Arba : amo
sadto si Arba ang tawo nga daku sa
mga Anakinhon. Kag ang duta naka-
pahuway nga wala sing inaway.

Ang bahin ni lutla.

i C KAG ang kapalaran napapalad sa
1*^ kabikahan sang mga anak ni luda,
sono sang ila mga panimalay, kutub sa
dulunan sang Edom, nga may kahana-
yakan sang Sin nayon sa Bagatnan, sa
ukbong sang Bagatnan.

2 Kag ang ila dulunan nayon sang
Bagatnan among kutub sa kahigaran
sang dagat nga Maasin, kutub sa look
nga nagaatubang nayon sa Bagatnan,

3 Kag nagagowa sia nayon sa Ba-
gatnan gikan sa taklaron sang Akrabim,
nga nagaagi nayon sa Sin ; kag nga
nagataklad sa Bagatnan gikan sa Kades-
Barnea, kag nagaagi sa Hesron, kag
nagtaklad nayon sa Adar, kag nagabalik
pa Karkaa

;

4 Gikan didto nagaagi sia sa Asmon,
kag nagagowa sa kasulgan sangEgipto;
kag nagagowa ini nga dulunan sa dagat.
Ini m^ngindulunan ninyo sa Bagatnan.

5 Kag ang dulunan sang Sidlangan
among dagat nga Maasin tubtub sa gib-
wangan sang lordan. Kag ang dulunan
sa lu3^o sang Aminhan, nagahalin sa look
sang dagat nga Maasin, sa gibwangan
sang lordan

;

6 Kag nagataklad ang dulunan sa
Bet-Hogla, kag nagaagi sa Aminhan sa
Bet-Araba ; kag ang dulunan nagataklad
pa Bato ni Bohan, anak ni Ruben

;

7 Kag ang dulunan nagataklad sa De-
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bir, kutub sa nalupyakan sang Akor, kag
nayon sa Aminhan nagapadulong sia

nayon sa Gilgal, nga yara sa atubangan
sang taklaron sang Adumim, nga yara
sia sa Bagatnan sang kasulgan ; kag na-
gaagi ang dulunan sa mga tubig sang
Ensemes, kag nagakatapus sia nayon sa

Enrogel

;

8 Kag nagataklad ang dulunan sa na-

lupyakan sang anak ni Hinom nayon sa

luyo sang Bagatnan sang mga lebusin-

hon, nga among Jerusalem ; kag ini nga
dulunan nagataklad sa putokputokan
sang bukid nga yara sa atubangan
sang nalupyakan sang Hinom pa Ka-
tundan, nga yara sa ukbung sang A.min-
han sang nalupyakan sang mga Re-
painhon

;

9 Kag ginabadlit ang dulunan kutub
j

sa putokputokan sang bukid tubtub sa
j

tuburan sang mga tubig sang Neptoa,
kag nagagowa pa mga kabanvvaanan sang
bukid sang Epron; kag ginbadlit ang
dulunan sa Baala, nga among Kiriat-

iearim,.

10 Kag kutub sa Baala ang dulunan
nagbalik nayon sa Katundan, nayon sa

bukid sang Seir, kag nagaagi sa luyo nga
Aminhan sang bukid sang learim, nga
among Kesalon, kag nagadolhog sia pa
Bet-Semes, kag nagaagi pa iimna.

11 Kag nagagowa ang dulunan sa

luyo nga Aminhan sang Ekron ; kag
ginabadlit ang dulunan nayon sa Sikron,
kag nagaagi sa bukid sang Baala, kag
nagagowa sa labneel ; kag ang gulo-
waan sang dulunan amo ang dagat.

12 Kag ang dulunan sang Katundan
among dagat nga Daku nga nangindu-
lunan. Ini among dulunan sang mga
anak ni luda, sa palibot, sono sang ila

mga panimalay.

13 Apang sono sa sogo ni lehoba kay
losue, ginhatagan si Kaleb, anak ni

lepone, sing bahin sa tunga sang mga
anak ni luda : ang Kiriat-Arba, amay
ni Anak (nga among Hebron).

14 Kag sinobol didto ni Kaleb ang
tatlo ka bdta ni Anak : Si Sesai, si Ai-
man kag si Talmai, mga bata ni Anak.

15 Gikan diri nagtaklad sia batok sa
mga pumuluyo sa Debir, kag ang ngalan
sang Debir amo anay sadtong Kiriat-

seper.

16 Kag nagsiling si Kaleb :
" Sa

makapilas kay Kiriat-seper kag maku-

ha sia, igahatag ko sa iya nga asawa
ang akon anak nga si Aksa."

17 Kag nakuha sia ni Otniel, anak ni

Kenas, litud ni Kaleb ; kag ginpaasawa
niya sa iya ang iya anak nga si Aksa.

18 Kag nahanabu nga, sang pagsuliid
niya sa iya, ginsugyot niya sia nga ma-
ngayo sa iya amay sing isa ka latagon.

Kag sia naglusad sa asno : kag si Kaleb
nagsiling sa iya :

"
I Anong imo ?"

19 Kag sia nagsabat :
" Tagai ako

sing pagpakamaayo ; kay ginhatagan
mo ako sing duta nga nabagatnan ; tagai

man ako sing mga tuburan sang tubig,"

Kag ginhatagan sia niya sing mga tubu-
ran nga sa ibabaw kag sang mga sa ida-

lum.
20 Yari karon ang panublion sang

kabikahan sang mga anak ni luda, sono
sang ila mga panimalay.

21 Ang mga kabanwaanan sang mga
ukbung sang kabikahan sang mga anak
ni luda nayon sa dulunan sang Edom,
sa Bagatnan, amo : ang Kabseel, ang
Eder kag ang lagur,

22 Ang Kina, ang Dimona kag ang
Adada

;

23 Ang Kedes, ang Hasor kag ang
Itnan

;

24 Ang Sip, ang Telem kag ang Bea-
lot;

25 Ang Hasor-hadata kag ang Keriot-
Hesron, nga among Hasor

;

26 Ang Aman, ang Sema kag ang
Molada

;

27 Ang Hasar-gada, ang Hesmon kag
ang Bet-palet

;

28 Ang Hasar-Sual, ang Beer-seba
kag ang Besiotia

;

29 Ang Baala, ang Helm kag ang
Esem;

30 Ang Eltolad, ang Kesil kag ang
Horma

;

31 Ang Siklag, ang Madmana kag
ang Sansana

;

32 Ang Lebaot, ang Silhim, ang Ain
kag ang Rimon ; ang tanan nga mga ka-

banwaanan : duha ka piilo kag siam pa-
ti ang ila mga minoro.

33 Sa mga manubo : ang Estaol, ang
Sorea kag ang Asena

;

34 Ang Sanoa, ang En-Ganim, ang
Tapua kag ang Enam

;

35 Ang larm.ut, ang Adulam, ang
Suko kag ang Aseka

;

36 Ang Saraim, ang Aditaim, ang
Gedera kag ang Gederotaim : napiilo
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kag apat ka kabanwaanan, pati ang ila

mga minoro.

37 Ang Senan, ang Hadasa kag ang
Migdal-Gad

;

38 Ang Dilan, ang Mispa kag ang
loteel

;

39 Ang Lakis, ang Boskat kag ang
Eglon

;

40 Ang Kabop, ang Lamas kag ang
Kitlis

;

41 Ang Gederot, ang Bet-Dagon, ang
Naama kag ang Makeda: napulo kag
anum ka kabanwaanan pati ang ila mga
minoro.
42 Ang Libna, ang Eter kag ang

Asam

;

43 Arg Lipta, ang Asena kag ang
Nesib

;

44 Ang Keila, ang Aksib kag ang
Maresa : siam ka kabanwaanan pati ang
ila mga minoro.

45 Ang Ekron pati ang iya mga kaban-
waanan kag ang iya mga minoro.

46 Kutub sa Ekron kag sa Katundan,
ang tanan nga mga yara sa kasilingan

sang Asdod, pati ang ila mga minoro
;

47 Ang Asdod pati ang iya mga ka-

banwaanan kag mga minoro ; ang Gasa
pati ang iya mga kabanwaanan kag ang
iya mga minoro, tubtub sa kasulgan sang
Egipto, kag ang daku nga dagat nga
nangindulunan.

48 Kag sa kabukiran : ang Samir, ang
latir kag ang Suko

;

49 Ang Dana, ang Kiriat-Sana, nga
among Debir

;

50 Ang Anab, ang Estemo kag ang
Anim;

51 Ang Gosen, ang Holon kag ang
Gilo : napulo kag isa ka kabanwaanan
pati ang ila mga minoro.

52 Ang Aran, ang Duna kag ang
Esan

:

53 Ang lanum, ang Bet-Tapua kag
ang Apeka:

54 Ang Humla, ang Kiriat-Arba (nga
among Hebron), kag ang Sior : siam ka
kabanwaanan pati ang ila mga minoro.

55 Ang Maon, ang Karmelo, kag ang
Sip kag ang luta

;

56 Ang lesreel, ang lokdeam kag ang
Sanoa

;

57 Ang Kain, ang Gibea kag ang
Timna : napulo ka kabanwaanan pati

ang ila mga minoro.

58 Ang Halhul, ang Bet-sur kag ang
Gedor

;

59 Ang Maarat, ang Bet anot, kag ang
Eltekon: anum ka kab:inwaanan pati

ang ila mga minoro.
60 Ang Kiriat-Baal nga among Kiri-

at-Iearim kag ang Raba : duha ka banwa
pati ang ila mga minoro.

61 Sa kahanayakan: ang Bet-araba,

ang Midin kag ang Sekaka

;

62 Ang Nibsan, kag ang Banwa sang
Asin, sa En-gedi : anum ka kabanwaanan
pati ang ila mga minoro.

63 Nahanungud sa mga lebusinhon,
nga nagpuluyo sa Jerusalem, ang mga
anak ni luda wala makasobol sa ila

;

kag ang mga lebusinhon nagapuyo sa

Jerusalem upud ang mga anak ni luda
tubtub karon nga adlaw.

Bahin ni Epraim.

-jO KAG ang kapalaran napalad sa^ mga anak ni lose kutub sa Jordan
sa leriko tubtub sa mga tubig sang
leriko, nayon sa Sulubangan, ang kaha-
nayakan nga nagtaklad sa leriko pa
kabukiran sang Bethel

;

2 Kag ang duhinan nagagikan sa Be-
thel pa Lus kag nagaagi pa dulunan
sang mga Arkinhon pa Astarot

;

3 Kag napanaug sia sa Katundah
na3^on sa dulunan sang mga lapletinhon,

tubtub sa dulunan sang Bet-Horon, sa

idalum kag tubtub sa Geser ; kag ang
gulowaan niya anio ang dagat.

4 Kag nakabaton sing panublion
didto ang mga anak ni lose, «/ Manases
kag ;// Epraim.

5 Kag amo ini ang dulunan sang mga
anak ni Epraim, sono sa ila mga pani-

malay. Ang dulunan sang ila panublion
am.o sa Sulubangan : ang Atarot-Adar
tubtub sa Bet-Horon, sa ibabaw

;

6 Kag ang dulunan napakatundaa
nayon sa Mikmeta, pa Aminhan, kag
nagapanumbalik ini nga dulunan nayon
sa Sidlangan pa Taanat-silo ; kag ang
dulunan nagbalik sa Sulubangan tmyon

sa Taanat-Silo, kag nagligad sa iya napa
Sulubangan nayon sa lanoa

;

7 Kag gikan sa lanoa nagadolhog sia

pa AtarotkagpaNaarata, kag nagalam-
but sia sa leriko kag nagagowa sa Jor-

dan.
8 Kag gikan sa Tapua ang dulunan

napa Katundan sa kasulgan sang Kana,
kag ang gulowaan niya amo ang dagat.

Ini among panublion sang kabikahan
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sang mga anak ni Epraim, sono sa ila

mga panimalay.

9 May mga kabanwaanan man nga
pinain nga sa mga anak ni Espraim sa

tunga sang panublion sang mga anak
niManases: ining tanan nga kabanwa-
anan pati ang ila mga minoro.

10 Kag wala nila raasobol ang mga
Kanaanhon, nga nagapuyo sa Geser ; kag
ang mga Kanaanhon nagapuluyo sa
tu !ga ni Eparim tubtub karon nga ad-
law, kag nanginmagbubuhis sila.

Bahin ni Manases.

A fy KAG ginpapalad tnan nga sa kabika-
' ban ni Manases, kay panganay sia

ni lose. Nahanungud kay Makir, pa-
nganay ni Manases kag amay ni Ga-
laad, tungud kay tawo sia nga sa pag-
awayan, naiya niya ang Galaad kag
angBasan.

2 Kag may ginpapalad man nga sa

iban nga mga anak ni Masases, sono
sa ila mga panimalay : nga sa mga anak
ni Abieser, nga sa mga anak ni Helek,
nga sa mga anak ni Asriel, nga sa mga
anak ni Sikem, nga sa mga anak ni Heper
kag nga sa mga anak ni Semida: ini sila

among mga anak nga lalaki ni Manases,
anak ni lose, sono sang ila mga panima-
lay.

3 Nahanmigud kay Seopeahad, anak ni

Heper, anak ni Galaad, anak ni Makir
anak ni Manases, wala siay mga anak nga
lalaki kondi mga babae ; kag yari karon
ang mga ngalan sang iya mga anak nga
babae : Si Maala, si Noa, si Hogla,
si Milka kag si Tirsa.

4 Ini sila nag-atubang kay Eleaser,

nga saserdote, sa atubangan ni losue,

anak ni Nun, kag sa atubangan sang
mga dunganon, nga nagasililing :

" Si

lehoba nagsogo kay Moises, nga hata-

gan kami niya sing panublikon sa tunga
sang amon mga litud." Busa ginhata-
gan sila sing panublion sa tunga sang
mga litud sang ila amay, sono sang sogo
ni lehoba.

5 Kag naholog kay Manases ang napu-
16 ka bahin labut pa sang duta sa Galaad
kag sa Basan, nga yara sa isa ka luyo
sang Jordan

;

6 Kay ang mga anak nga babae ni

Manases nagbalaton sing panublion sa
tunga sang iya mga anak nga lalaki

:

kag ang duta sang Galaad ila sang iban
nga mga anak nga lalaki ni Manases.

7 Kag ang dulunan ni Manases among
kutub sa Aser tubtub sa Mikmetat, nga
yara sa atubangan sang Sike n, kag ang
dulunan nagapadulong nayon sa Bagat-
nan, nayon sa mga pumuluyo sa En-
Tapua,

8 Kag ang duta sang Tapua iya ni

Manases, apang ang Tapua, nga yara
sa dulunan ni Manases, iya sang mga
anak ni Epraim.

9 Kag nagadolhog ang dulunan sa
kasulgan sang Kana, sa Bagatnan sang
kasulgan. Ini nga mga kabanwaanan iya
ni Epraim, yara sa tunga sa mga banwa
ni Manases. Kag ang dulunan ni Mana-
ses among kutub sa Aminhan sang
kasulgan, kag ang iya mga gulowaan
among dagat.

10 Sa Bagatnan ang duta iya ni

Epraim, kag sa Am'nhan iya ni Mana-
ses ; kag ana; dagat nanginiya dulunan.
Kag nagakiiilita sila kay Aser sa Amin-
han, kag kay Isakar sa Sulubangan.

11 May iya man si Manases sa Isakar
kag sa Aser : ang Bet-sean kag ang ila

m"a minoro, ang Ibleam kag ang iya

mga minoro, ang mga pumuluyo sang
Dor kag ang ila mga minoro, ang mga
pumuluyo sang Endor kag ang ila mga
minoro, ang mga pumuluyo sang Taanak
kag ang ila mga minoro, ang mga pumu-
luyo sang Megido kag ang ila mga mi-
noro : tatlo ka kadutaan nga bakolod.

12 Apang ang m.ga anak ni Manases
wala sila makasarang pagtagiya sining

mga kabanwaanan ; kag ang mga Kana-
anhon naluyag magpuyo sa sadtong duta.

13 Apang sang ang mga anak ni Israel

nanginmabakuk, nahimo nila nga bumu-
luhis ang mga Kanaanhon, apang wala
nila masobol sing bug-os gid.

14 Kag ang mga anak ni lose nagha-
lambal kay losue, nga nagasililing:
"

I Kay ngaa bala ginhatagan mo ako nga
panublion sing isa lamang ka kapala-

ran kag isa lamang ka bahin, sa akon nga
among banwa nga daku, nga si Ishoba
nagpakamaayo sa akon sing subung sini

tubtub karon?"

15 Kag si losue nagsabat sa ila : "Kon
anio ikaw ang daku nga banwa, taklad-

ka sa talonan, kay umhon-mo didto

atii} isa ka duta nga sa imo sa duta
sang mga Peresinhon kag sang mga
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Repainhon, ka}'' ang bukid ni Epraim
among makitid nga sa imo."

16 Ang mga anak ni lose nagsalabat

:

" Indi tuman sa anion ini nga bukid

;

kag ang tanan nga mga Kanaanhon, nga
nagapuluyo sang duta sang Nalupyakan,
may mga kanga nga salsalon ; ang mga
yara sa Bet-sean kag sa iya mga minoro,
kag ang mga yara sa nalupyakan sang
lesreel."

17 Nij'^an si losue nagsabat sa pani-

malay ni lose, kay Epraim kag kay
Manases, nga nagasiiing :

" Ikaw among
daku nga banwa, kag may daku ka nga
kusug : indi isa lamang ka kapalaran ang
man ginimo

;

18 Kay ang kabukiran manginimo;
nga bisan pa kakahoyan, pagaumhon mo
sia, kag manginimo ang iya mga ka-
laparon : kay pagasobolon mo ang Ka-
naanhon, bisan pa may kanga nga salsa-

lon, kag bisan pa makusug sila."

Ans Puluy-an ginpabamtang sa Silo.—Ang

nabilin sang dula ginapahat tungud

sa kapalaran.

•1 O KAG ang bug-os nga katilingban
I O sang mga anak ni Israel nagtili-

ngub sa Silo, kag pinahamtang nila didto
ang Layanglayang sang pakigkitaan,

kag ang duta nagpasakup sa atubangan
nila.

2 Apang nagkalabilin sa mga inanak
ni Israel ang pito ka kabikahan, nga
wala pa sila mapamahati sang ila panu-
blion

;

3 Kag si losue nagsiling sa mga ina-

nak ni Israel :
"

l Tubtub san-o pa bala
nga magmaluyahon kamo sa pagkadto
sa pagtagiya sang duta, nga ginhatag sa

inyo ni lehoba, nga Dios sang inyo mga
ginikanan ?

4 Magpili-kamo sing tatlo ka lalaki

sang tagsa ka kabikahan, nga igpadala
ko sila ; kag sila magtilindug kag mag-
lilibot sila sang duta, kag magbadlit
sila sa iya, sono sa ila mga panublion,
kag m.anumbalik sila sa akon.

5 Kag pagpahaton-ninyo sia sa pito

ka bahin. Si luda magpuyo sa iya du-
lunan sa Bagatnan, kag ang panimalay
ni lose magpuyo sa iya dulunan sa

Aminhan.
6 Kag kamo, badlitan-ninyo ang duta

sa pito ka bahin, kag panalhon-ninyo
ang binadlit diri sa akon ; kag ako maga-

papalad sa inyo diri sa atubangan ni

lehoba, nga aton Dios.

7 Kay ang mga Lebinhon walay ila

nga bahin sa tunga ninyo, tungud kay
ang pagkasaserdote ni lehoba among
panublion nila ; kag si Gad man, kag si

Ruben kag ang katunga sang kabikahan
ni Manases, nakabaton na sila sang ila

panublion sa isa ka pihak sang lordan
pa Sidlangan, panublion nga ginhatag
sa ila ni Moises, ulipon ni lehoba."

8 Kag sang timindug yadto nga mga
lalaki, naglalakat sila. Kag nagsogo si

losue sa mga nagkaladto sa pagbadlit
sang duta, nga nagasiiing :

" Kaladto-
kamo, kag libuta-ninyo ang duta, kag
badliti-ninyo sia, kag panumbalik-kamo
sa akon ; kag ako magapapalad nga sa
inyo diri sa atubangan ni lehoba sa Silo.

9 Kag yadto nga mga lalaki nagtilin-

dug, kag ginlibut nila ang duta, kag gin-

badlit nila sia sa isa ka tolon-an sono
sang mga kabanwaanan, sa pito ka bahin,

kag nanumbalik sila kay losue sa
dulugan sa Silo.

10 Kag ginpapalad ni losue nga sa
ila, sa Silo, sa atubangan ni lehoba kag
didto ginpahat ni losue ang duta sa mga
anak ni Israel, sono sang ila mga bahin.

Bahin ni Benyamin.

11 Kag naggowa ang kapalaran sang
kabikahan sang mga anak ni Benyamin,
sono sang ila mga panimalay ; kag nag-
gowa ang mga dulunan sang ila kapa-
laran sa tunga sang mga anak ni luda
kag sang mga anak ni lose.

12 Kag ang dulunan nila sa luyo sa
Aminhan gikan sa lordan : kag ang
dulunan nagataklad sa luyo sang Amin-
han sa leriko ; kag nagataklad sia pa
bukid, nayon sang Katundan, kag ang
iya gulowaan sa kahanayakan sang
Bet-aben.

13 Gikan didto nagaagi ang dulunan
nayon sa Lus, sa luyo sang Bagatnan
sang Lus (nga among Bethel) ; kag ang
dulunan nagadolhog sa Atarot-Adar sa
bukid nga yara sa Bagatnan sa Bet-
Horon, sa idalum.

14 Kag nagapadayon ang dulunan pa
luyo sang Katundan kag nagbalik pa
Bagatnan, kutub sa bukid nga yara sa
atubangan sang Bet-Horon, nayon sa
Bagatnan; kag ang gulowaan niya
malapit sa Kiriat-Baal, nga among
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Kiriat-iearim, banvva sang mga anak ni

luda: ini among luyo sang Katundan.
15 Kag ang luyo sang Bagatnan nag-

sugiid kutub sa ukbiing sang Kiriat-

iearim, kag ang dulunan napadolung
pa Katundan, kag nagagowa pa tuburan
sang mga tubig sang Neptoa ;

16 Kag nagadolhog ang dulunan sa

ukbung sang bukid nga yara sa atuba-
ngan sang nalupyakan sang anak ni

Hinom, nga yara sa nalupyakan sang
mga Repainhon nayon sa Aminhan:
kag nagadulhog sia sa nalupyakan ni

Hinom, sa lu5'^o sang Bagatnan sang
mga lebusinhon kag nagadolhog sia pa
En-Rogel.

17 Niyan nagapadayon sia pa Amin-
han, nagapadulong pa En-semes, naga-
gowa nayon sa Gelilot, nga yara sa

atubangan sang taklaron sang Adumin,
kag nagadolhog pa Bato ni Bohan, anak
ni Ruben

;

18 Kag nagaagi sia sa luyo sang
Aminhao, nga yara sa atubangan sang
kapatagan, kag nagadolhog sia sa kapa-
tagan.

19 Kag nagaagi ang dulunan sa luyo
sang Aminhan sangBet-Hogla, kag ang
dulunan nagagowa sa look nga naa-
minhan sang dagat nga Maasin naj^on

sa ukbung sa Bagatnan sang Jordan :

ini among dulunan sa Bagatnan.
20 Kag ang Jordan nangindulunan,

sa luyo sa Sidlangan. Ini among pa-

nublion sang mga anak ni Benyamin,
sono sang ila mga dulunan palibot,

sono sa ila mga panimalay.
21 Ang mga kabanwaanan sang ka-

bikahan sang mga anak ni Benyamin,
sono sang ila mga panimalay, amo :

ang leriko, ang Bet-Hogla kag ang
Emekesis

;

22 Ang Bet-araba, ang Samaraim
kag ang Bethel

;

23 Ang Abim, ang Para kag ang
Opra

;

24 Ang Kepar-Amoni, ang Opni kag
ang Geba : napulo kag duha ka kabanwa-
anan pati ang ila mga minoro.

25 Ang Gibeon, ang Rama, ang
Beerot

;

26 Ang Mispa, ang Kepira kag ang
Mosa;
27 Ang Rekem, ang Sirpeel kag ang

Tarala

;

28 Ang Sela, ang Elep, ang lebus
/nga among lerusalem), ang Gibeat kag

ang Kiriat: napiilo kag apat ka ka-
banwaanan pati ang ila mga minoro.
Ini among panublion sang mga anak ni

Benyamin, sono sa ila mga panimalay.

Bahin ni Sitncod.

•IQ ANG ikaduha ka kapalaran nag-
'^ gowa sa kay Simeon, sa kabikahan
sang mga anak ni Simeon, sono sa ila

mga panimalay ; kag ang ila panublion
amo sa tunga sang panublion sang mga
anak ni luda.

2 Kag may ila sila, sa ila panublion,
ang Beer-seba, ang Seba kag ang
Molada

;

3 Ang Hasar-sual, ang Bala kag ang
Esem;
4 Ang Heltolad ang Betul kag ang

Horma

;

5 Ang Siklag, ang Bet-markabot kag
ang Hasar-susa

;

6 Ang Bet-lebaot, kag ang Saruhen :

napulo kag tatlo ka kabanwaanan pati

ang ila mga minoro.

7 Ang Ain, ang Rimon, ang Eter
kag ang Asan : apat ka kabanwaanan
pati ang ila mga minoro.

8 Kag ang tanan nga mga minoro
nga yara sa palibot sini nga mga ka-
banwaanan, tubtub sa Baalat-beer,

nga among Rama sang Bagatnan. Ini

among panublion sang kabikahan sang
mga anak ni Simeon, sono sang ila

panimalay.

9 Ginkuha ang panublion sang mga
anak ni Simeon sa kapalaran sang mga
anak ni luda, tungud kay ang bahin
sang mga anak ni luda among tama ka
daku nga sa ila ; tungud sini ang mga
anak ni Simeon nagbalaton sang pa-

nublion sa tunga sang panublion sang
mga anak ni luda.

Bahin ni Sabulon.

10 Kag ang ikatlo ka kapalaran nag-

gowa nga sa mga anak ni Sabulon, sono
sang ila panimalay. Ang kadulunan
sang ila panublion amo tubtub sa Sarid.

11 Kag ang ila kadulunan nagataklad
nayon sa Katundan kag nayon sa Mar-
ala, nagalambut sia sa Dabeset, kag
nagalambut sa kasulgan nga yara sa

atubangan sang lokneam.
12 Kag niyan gikan sa Sarid nagbalik

sia sa Sidlangan, nayon sa Sulubangan,
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sa ibabaw sang dulunan sang Kisilot-

Tabor, nagagowa sia sa Dabrat kag
nagataklad pa lapia

;

13 Kag gikan didto nagaagi sia pa
Sidlangan, sa Sulubangan, sa Gat-Keper,
sa Et-Kasin, kag nagagowa sia pa Ri-
mon, nga nagalambut sa Nea.

14 Kag ang dulunan nagalibot sa iya

pa Aminhan, nayon sa Hanaton, kag
ang iya gulowaan ambng nalupyakan
sang Ipta-el

:

15 Labut pa ang Katat, ang Naalal,

ang Simron, ang Ideala kag ang Beth-
lehem: napiilo kag duha ka kabanwa-
anan pati ang ila mga minoro.

16 Ini among panublion sang mga
anak ni Sabulon, sono sang ila panima-
lay : ini nga mga kabanwaanan pati ang
ila mga minoro.

Babin ni Isakar.

17 Ang Ikap-at ka kapalaran nag-
gowa sa kay Isakar, nga sa mga anak ni

Isakar, sono sa ila mga panimaldy.
18 Kag ang ila dulunan among lisreel,

ang Kesulot kag ang Sunem
;

19 Ang Haparaim, ang Sion kag ang
Anaharat

;

20 Ang Rabit, ang Kision kag ang
Ebes

;

21 Ang Reamet, ang En-ganim, ang
En-hada kag ang Bet-pases

;

22 Kag nagalambut ang dulunan sa

Tabor, sa Sahasima kag sa Bet-semes
;

kag nagagowa ang ila dulunan sa Jor-

dan : napiilo kag anum ka kabanwaanan
pati ang ila mga minoro.

23 Ini among panublion sang kabi-
kahan sang mga anak ni Isakar, sono sa

ila mga panimalay : ini nga mga kaban-
waanan pati ang ila mga minoro.

Bahin ni Aser.

24 Kag naggowa ang ikalima ka ka-
palaran nga sa kabikahan sang mga
anak ni Aser, sono sang ila mga pani-
malay.

25 Kag ang ila dulunan among Hei-
kat, ang Hali, ang Beten kag ang Aksap.
26 Ang Alam-melek, ang Amead kag

ang Miseal ; kag nagalambut sia sa Kar-
melo, sa Katundan, kag sa Sihor-libnat

:

27 Kag nagpanumbalik sia nayon
sa Sulubangan, nayon sa Bet-Dagon,
kag nagalambut sia sa Sabulon kag sa

nalupyakan sang Ipta-el sa Aminhan
sang Bet-emek kag sang Nehiel ; kag
nagagowa sia nayon sa Kabul, pa wala

;

28 Kag nayon sa Ebron, sa Rehob, sa

Hamon kag sa Kana tubtub sa daku
nga Sidon

;

29 Kag nagapanumbalik ang dulunan
nayon sa Rama kag tubtub sa malig-on
nga banwa sang Tiro ; kag nagapanum-
balik ang dulunan pa Hosa, kag ang iya
gulowaan among dagat, nganagadulong
kutub sa Heleb sa Aksib

:

30 Labut pa ang Uma, ang Apek kag
ang Rehob : duha ka pulo kag duha ka
kabanwaanan pati ang ila mga minoro.

31 Ini among panublion sang kabika-
han sang mga anak ni Aser, sono sang
ila m.ga panimalay : ini nga mga kaban-
waanan pati ang ila mga minoro.

Bahin ni Neptali.

32 Ang ikan-um ka kapalaran nag-
gowa nga sa mga anak ni Neptali, nga
sa mga anak ni Neptali, sono sa ila mga
panimalay.

33 Kag ang ila dulunan among kutub
sa Helep, kutub sa terebinto malapit
sa Saananim, sa Adami-Nekeb, sa lab-

neel, tubtub sa Lakum ; kag nagagowa
sia sa lordan.

34 Kag ang dulunan nagabalik nayon
sa Katundan batok sa Asnot-Tabor, na-

gaagi sia gikan didto pa Hukuka, naga-
lambut sia sa Sabulon sa Bagatnan, kag
nagalambut sia sa Aser sa Katundan, kag
sa luda, nga ang lordan yara sa Suluba-
ngan :

35 Labut pa ang mga kabanwaanan
nga malig-on : ang Sidim, ang Ser, ang
Hamat, ang Rakat kag ang Sinerot

;

36 Ang Adama, ang Rama kag ang
En-Hasor

;

37 Ang Kades, ang Edrei kag ang
Hasor

;

38 Ang liron kag ang Migdalel, ang
Horem, ang Bet-Anat kag ang Bet-
semes : napulo kag siam ka kabanwaa-
nan pati ang ila mga minoro.

39 Ini among panublion sang kabika-
han sang mga anak ni Neptali sono
sang ila mga panimalay : ini nga mga
kabanwaanan pati ang ila mga minoro.

Bahin ni Dan.

40 Ang ikapito ka kapalaran naggowa
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nga sa kabikahan sang nga anak ni Dan,
sono sang ila mga panimalay.

41 Kag ang dulunan sang ila panubli-
on among Sora, ang Estaol kag ang
Ii-semes

;

42 Ang Saalabin, ang Ayalonkag ang
Itla;

43 Ang Elon, ang Timnata, kag ang
Ekron

;

44 Ang Elteke, ang Gibecon kag ang
Baalat

;

45 Ang lehud, ang Bene-Berak kag
ang Gat-Rimon

;

46 Ang Me-Harkon, ang Rakon, pa-
ting dulunan nga yara sa atubangan
sang lope.

47 Kag ang dulunan sang mga anak
ni Dan, nanginsaunhan pa sini, kay nag-
taklad ang mga anak ni Dan, kag nakiga-
way batok sa Lesem ; kag nakuha nila

sia kag pinilas nila sia sa sulab sang hi-

nganiban, kag ginkaugalingon nila sia

kag nagpuluyo sila sa iya ; kag ginngad-
lan nila ang Lesem nga Dan, sa ngalan
ni Dan nga ila amay.
48 Ini among panublion sang kabika-

han sang mga anak ni Dan, sono sa ila

mga panimalay : ini nga mga kabanwa-
anan pati ang ila mga minoro.

Ang Timnat-sera ginhatag kay losue.

49 Kag sang natapus nila pagpamahat
ang dula nga sa panublion, sono sang
iya mga dulunan, ginhatagan sang mga
anak ni Israel sing panublion si losue,

anak ni Nun, sa tunga nila.

50 Siling sang sogo ni lehoba ginha-
tag nila sa iya ang banwa, nga iya pina-

ngayo, ang Timnat-Sera, sa bukid sang
Epraim ; kag gintukud niya liv/an ang
banwa kag nagpuyo sia sa iya.

51 Ini among mga palanublion nga
ginpamahat ni Eleaser, nga saserdote,

kag ni losue, anak ni Nun, kag sang mga
pangolo sang mga ginikai an sang mga
kabikahan sang mga inanak ni Israel sa
tungud sang kapalaran, sa Silo, sa atuba-
ngan ni lehoba, sa salamputan sang
Layanglayang sang pakigkitaan ; kag
ratapus nila sa pagpamahat ang duta.

Si losue nagapat-in sang aniim ka banwa
nga dalangpan.

Qpv KAG naghambal si lehoba kay^^ losue, nga nagasiling:

2 "Hambala arg mga anak ni Israel,

nga nagasiling : Ipanudlo-ninyo nga sa
inyo ang mga kabanwaanan nga dalang-
pan, nga ginhambal ko sa inyo nahanu-
ngund sa ila tungud kay Moises :

3 Agud nga magpalagyo didto ang
nakapatay sing masigkatawo, nga naka-
pilas sa iban sing indi hungud, nga wala
masayori ; nga manginalaypan ninyo sa
manugtimalus sang dugo.

4 Kag ang nakapatay sang masigkatawo
magapalagyo sa isa sining mga banwa,
kag magadulog sia sa salamputan sang
gawang sang banwa, kag magapahayag
sia sang iya mga katarungan sa mga
idulungug sang mga tigulang sadto
nga banwa. Kag sila magabaton sa iya
kaupud nila sa sulud sang banwa, kag
pagahatagan nila sia sing duug, nga pa
gapuy-an niya kaupud nila.

5 Kag kon ang manugtimalus sang
dugo magaiagas sa iya, indi nila igatug-
yan ang nakapatay sing mas'gkatawo
sa iya kamut, tungud kay nagpilas sia sa
iya masigkatawo sing indi hungud kag
wala niya pagdumti sia bisan kahapon,
bisan sa isa kahapon.

6 Kag magapabilinsia didto sadto nga
banwa, tubtub nga mag-atubang nga pag-
hukman sia sa atubangan sang katiling-

ban, tubtub sa kamatayon sang pinapa-
kamataas nga saserdote, nga amo sadto
nga mga adlaw ; niyan ang nakapatay
sing masigkatawo magabalik, kag maga-
kadto sia sa iya banwa kag sa iya balay,

sa banwa sa kon diin nga iya pinalagyo-

han.

7 Niyan ginpakabalaan nila ang Ka-
des, sa Galilea, sa bukid ni Neptali, kag
ang Sikem, sa bukid ni Epraim, kag
ang Kiriat-arba, nga among Hebron,
sa bukid ni luda.

8 Kag sa isa ka pihak sang lordan
sang leriko, pa Sulubangan, ginhatag
nila gikan sa kabikahan ni Ruben ang
Besar sa kahanayakan, sa kapatagan

;

gikan sa kabikahan ni Gad, ang Ramot,
sa Galaad ; kag gikan sa kabikahan ni

Manases, ang Golan, sa Basan.

9 Ini among mga kabanwaanan nga
napanudlo, nga sa tanan nga mga anak
ni Israel, kag nga sa dumuluong nga
nagapanlugayaw sa tunga nila, agud nga
magpalagyo sa ila ang bisan sin-o nga
makapilas sing tawo sing indi hungud.
Kag sia indi mapatay sa kamut sang
manugtimalus sang dugo, tubtub nga
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makapahayag sa atubangan sang kati-

lingban.

Mga banwa nga ginhatag sa kabikahan nt Lebi.

Q-l KAG ang mga pangolo sang mga
^1 ginikanan sang mga Lebinhon
nagkalari kay Eleasar nga saserdote,

kag kay losue, anak ni Nun, kag sa mga
pangolo sang mga ginikanan sang mga
kabikahan sang mga inanak ni Israel

;

2 Kag naghalambal sila sa ila sa Silo,

sa duta sang Kanaan, nga nagasililing :

" Si lehoba nagsogo tungud kay Moises,
nga pagpanghatagan kami sing mga
banwa nga amon pagapuy-an pati ang
mga halalban nga sa amon mga kaha-
yupan."

3 Niyan, ang mga inanak ni Israel

naghatag sa mga Lebinhon, sang sa ila

mga panublion, sono sang sogo ni

lehoba, sini nga mga banwa pati ang ila

mga halalban.

4 Kag naggowa ang kapalaran nga sa

mga panimalay sang mga Koatinhon.
Kag ang mga anak ni Aaron, nga sa-

serdote, nga sila sang mga Lebinhon
nakabaton tungud sang kapalaran gikan
sa kabikahan ni luda, kag sa kabikahan
ni Simeon, kag sa kabikahan ni Benya-
min, napulo kag tatlo ka banwa.

5 Kag ang iban nga mga anak ni

Koat, tiakabaton tungud sa kapalaran,
sing napulo ka banwa gikan sa mga
panimalay sang kabikahan ni Epraim,
kag sa kabikahan ni Dan, kag sa
katunga sang kabikahan ni Manases.
6 Kag ang mga auak ni Gerson naka-

baton, tungud sang kapalaran, sing napulo
kag tatlo ka kabanwaanan gikan sa mga
panimalay sang kabikahan ni Isakar,
kag sa kabikahan ni Aser, kag sa kabi-
kahan ni Neptali, kag sa katunga sang
kabikahan ni Manases, sa Basan.

7 Kag ang mga anak ni Merari, sono
sang ila mga panimalay nakabaton sing
napulo kag duha ka banwa gikan sa
kabikahan ni Ruben, kag sa kabikahan
ni Gad, kag sa kabikahan ni Sabulon.

8 Sa sini ginhatagan sang mga anak
ni Israel, tungud sang kapalaran, ang
mga Lebinhon, sini nga mga kabanwa-
anan pati ang ila mga halalban, sono
sang ginsogo ni lehoba tungud kay Moi-
ses.

9 Busa ginhatag nila gikan sa kabika-
han sang mga anak ni luda, kag sa ka-

bikahan sang mga anak ni Simeon, ini

nga mga banwa nga mga napanghingad-
lan

:

10 Nga sa mga anak ni Aaron, sa mga
panimalay sang mga Koatinhon, sa mga
anak ni Lebi (Kay ang unang kapalaran
nanginsa ila),

11 Ginhatag nila ang Kiriat-arba,
amay ni Anak (nga among Hebron.), sa
bukid ni luda, pati angiya mga halalban
sa iya palibot.

12 Apang ang mga latagon sang
banwa pati ang iya mga minoro ginha-
tag nila kay Kaleb, anak ni lepune, nga
iya kaugalingon.

13 Busa sa mga anak ni Aaron, nga
saserdote, ginhatag nila ang banwa
sang dalangpan sa mga nakapatay sing
masigkatawo, ang Hebron pati ang iya
mga halalban, kag ang Libna pati ang
iya mga halalban

;

14 Kag ang latir pati ang iya mga ha-
lalban kag ang Estemoa pati ang iya ha-
lalban

;

15 Ang Helon pati ang iya mga halal-
ban kag ang Debir pati ang iya mga ha-
lalban

;

16 Ang Ain pati ang iya mga halal-
ban, ang luta pati ang iya mga halalban
kag ang Bet-semes pati ang iya mga ha-
lalban: siam ka kabanwaanan sining du-
ha ka kabikahan.

17 Kag sang kabikahan ni Benyamin,
ang Gibeon pati ang iya mga halalban
kag ang Geba pati ang iya mga halal-
ban

;

18 Ang Amatot pati ang iya mga ha-
lalban, kag ang Almon pati ang iya mga
halalaban : apat ka kabanwaanan.

19 Ang tanan nga mga kabanwaanan
sang mga saserdote, nga mga anak ni
Aaron, napulo sila kag tatlo pati ang ila

mga halalban.

20 Apang ang mga panimalay sang
mga anak ni Koat, ang mga Lebinhon,^
nga mga nagkalabilin sa mga anak ni'

Koat, nakabaton sila, tungud sang ka-
palaran, sing mga banwa sa kabikahan
ni Epraim.

21 Kag ginhatag nila sa ila ang Sikem,
banwa sang dalangpan sa nakapatay sing
masigkatawo, pati ang iya mga halal-

ban, sa bukid ni Epraim, kag ang Geser
pati ang iya mga halalban

:

22 Kag ang Kibsaira pati ang iya mga
halalban kag ang Bet-Horon pati ang iya
mga halalban : apat ka kabanwaanan.
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23 Kag gikan sa kabikaban ni Dan,
ang Elteke pati ang iya mga halalban,

kag ang Gibeton patl ang iya mga ha-

lalban

;

24 Ang Ayalon pati ang iya mga
halalban, kag ang Gat-Rimon pati ang
iya mga halalban : apat ka kabanwa
anan.

25 Kag gikan sa katunga sang kabika-
han ni Manases, ang Taanak pati ang
iya mga halalban kag ang Gat-Rimon
pati ang iya mga halalban : duha ka
kabanwaanan.

26 Ang tanan, napiilo ka kabanwaanan
pati ang ila mga halalban nga sa mga
panimalay sang mga nabilin nga mga
anak ni Koat.

27 Sa mga anak ni Gerson, sa mga
panimalay sang mga Lebinhou, ginfmtag
nila, gikan sa kabikahan ni Manases,
ang Golan, sa Basan, banwa sang da-

langpan sa mga nakapatay sing masig-
katawo, kag ang Beestera pati ang iya

mga halalban : duha ka kabanwaanan.
28 Kag sa kabikahan ni Isakar, ang

Kision pati ang iya mga halaban, kag
ang Daberat pati ang iya mga halalban

;

29 Ang larmut pati ang iya mga ha-

lalban kag ang En-ganim pati ang iya

mga halalban : apat ka kabanwaanan.
30 Kag sa kabikahan ni Aser, ang

Miseal pati ang iya mga halalban, kag
ang Abdon pati ang iya mga halalban

;

31 Ang Helkat pati ang iya mga ha-

lalban kag ang Rehob pati ang iya mga
halalban : apat ka kabanwaanan.

32 Kag sa kabikahan ni Neptali, ang
Kades, sa Galilea, banwa sang dalang-
pan nga sa mga nakapatay sing masig-
katawo pati ang iya mga halalban, ang
Hamotdor pati ang iya mga halalban
kag ang Kartan pati ang iya mga ha-

lalban : tatlo ka kabanwaanan.

33 Ang tanan nga mga kabanwaanan
sang mga Gersoninhon, sono sang ila

mga panimalay : napulo kag tatlo ka ka-
banwaanan pati ang ila mga halalban.

34 Kag ang mga panimalay sang mga
anak ni Merari, ang mga Leinhon nga
nagkalabilin, gitihatag sa ila gikan sa

kabikahan ni Sabulon, ang lokneam pati

ang iya mga halalban, ang Karta pati

ang iya mga halalban
;

35 Ang Dimna pati ang iya mga ha-

lalban, ang Nahalal pati ang iya mga
halalban : apat ka kabanwaanan.

36 Kag sa kabikahan ni Ruben, ang

Beser pati ang iya mga halalban, ang
lasa pati ang iya mga halalban

;

3/ Ang Kedemet pati ang iya mga
halalban kag ang Mepaat pati ang iya
mga halalban : apat ka kabanwaanan.

38 Kag sa kabikahan ni Gad, ang
Ramot sa Galaad, banwa sang dalang-
pan nga sa mga nakapatay sing masig-
katawo, pati ang iya mga halalban kag
ang Mahanaim pati ang iya mga halal-

ban
;

39 Ang Hesbon pati ang iya mga ha-
lalban, kag ang laser pati ang iya mga
hala'ban : apat ka kabanwaanan.
40 Ining tanan nga mga kabanwaa-

nan iya sang mga anak ni Merari, sono
sang ila mga panimalay nga nagkalabilin
sa mga panimalay sang mga Lebinhon;
ang ila kapalaran nanginnapulo kag
duha ka kabanwaanan.

41 Kag ang tanan nga mga kaban-
waanan sang mga Lebinhon, sa tunga
sang kaugalingon sang mga manak ni

Israel : kap-atan kag walo ka kaban-
waanan pati ang ila mga halalban,

42 Ini nga mga kabanwaanan may
ila sila sing mga halalban ang tagsatagsa
sa palibot nila : nga amo ini sa tanan
sini nga mga ba.iwa.

43 Kag ginhatag ni lehoba kay Israel

ang bug-OS nga data, nga iya ginsumpa
nga igahatag sa ila mga ginikanan

;

nagtagiya sila sa iya, kag nagpuluyo
sila sa iya.

44 Kag si lehoba naghatag sa ila sing

kapahuwayan sa palibot, sono sang
tanan nga ginsumpa niya sa ila mga
ginikanan ; kag wala sing bisan sin-o

sang tanan nila nga mga kaaway nga
makatindug batok sa ila : gintugyan ni

lehoba sa ila mga kamut ang tanan nga
mga kaaway niLi.

45 Wala sing polong nga nakulang
sang tanan nga mga maayo nga polong,

nga ginhambal ni lehoba sa balay ni

Israel : natuman ang tanan.

Ang mga kabikahan ni Ruben, kag ni Gad, kng

ang katunga sang kabikahan ni Manases

ginapadaia sa ila mga kaugalingon.

(^(^ NIYAN gintawag ni losue ang
^fc- mga Rubeninhon, kag ang mga
Gadinhon kag ang katunga sang kabi-

kahan ni Manases.
2 Kag nagsiling sia sa ila :

" Kamo
nagbalantay sang tanan nga ginsogo sa
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inyo ni Moises, nga ulipon ni lehoba, '<

kag ginpamatian ninyo ang akon tingug
sa tanan nga akon ginsogo sa inyo.

\

3 Wala ninyo pagbayai ang inyo mga
j

litiid sa sining malawig nga mga acllaw
j

tnbtiib karoii nga adlaw, kag ginban-

;

tayan ninyo ang dapat pagbantayan,
;

nga amo ang sogo ni lehoba, nga inyo
Dios.

4 Kag karon si lehoba, iiga inyo Dios,

naghatag sing kapahawayan sa inyo
j

mga utud, sono sang iya ginsiling sa ila : :

busa karon magbalalik-kamo kag mag-
j

kaladto kamo sa inyo mga layangla-

yang, sa duta sang inyo mga kaugali-

ngon, nga ginhatag sa inyo ni Moises,
nga ulipon ni lehoba, sa isa ka pihak
sang lordan.

5 Lamang nga sa kapisan gid pagan-
daman ninyo ang pagbutang sa buhat
sang sogo kag sang kasogoan, nga gin-

sogo sa inyo ni Moises, nga ulipon ni

lehoba, agud nga paghigugmaon ninyo
si lehoba, nga inyo Dios, kag maglalakat
kamo sa tanan nga mga dalan niya, kag
pagbantayan ninj^o ang iya mga sogo,

kag magipilit kamo sa iya, kag mag-
alagad kamo sa iya sa bug-os ninyo
nga tagiposoon kag sa bug-os ninyo
nga kalag."

6 Kag ginpakamaayo ni losue sila,

kag pinalakat niya sila. Kag nagkaladto
sila sa ila mga layanglayang.

7 Kag ang katunga sang kabikahan ni

Manases ginhatagan ni Moises sing
haugaliugon sa Basan ; kag ang isa ka
katunga ginhatagan ni losue sing ka-
ugalingon upud sang ila mga utud, sa

isa ka luyo sang lordan na5'on sa

Katundan. Kag subung man, sang pag-
padala sa ila ni losue sa ila mga laya-
nglayang, ginpakamaayo niya sila.

8 Kag naghambal sia sa ila, nga na-
gasiling :

" Nagabalalik kamo sa inyo
mga layanglayang nga may dalagku nga
mga mangad kag may madamu gid nga
kaayupan, nga may pilak kag bulawan,
kag tumbaga kag salsalon, kag madamu
gid nga mga panapton. Pagbaliinon-
ninyo ang inagaw sang inyo mga
kaaway sa inyo mga kauturan."

9 Kag ang mga anak ni Ruben, kag
ang mga anak ni Gad, kag ang katunga
sang kabikahan ni Manases nagbalabk
sila kag nagtalaliwan gikan sa mga anak
ni Israel sa Silo, nga yara sa duta sang
Kanaan, sa pagkadto sa duta sang Ga-

laad, sa duta sang ila kaugalingon, nga
sa iya nabaton na nila ang kaugalingon,
sono sang sogo ni lehoba, tungud kay
Moises.

10 Kag sang nakalambut sila sa mga
kadutaan sang lordan, nga yara sa duta
sang Kanaan, ang mga anak ni Ruben
kag ang mga anak ni Gad, kag ang ka-
tunga sang kabikahan ni Manases, nag-
patindug sila didto sing isa ka halaran
malapit sa lordan, isa ka halaran nga
daku sing dagway.

11 Kag ang mga anak ni Israel naka-
bati sang pagsiling :

" Yari karon ang
mga anak ni Ruben, kag ang mga anak
ni Gad, kag ang katunga sang kabikahan
ni Manases nagpalatindug sila sing isa

ka halaran sa atubangan sang duta sa

Kanaan, sa mga kadutaan sang lordan,

sa isa ka lu5'-o sang mga anak ni Israel."

T2 Kag sang nakabati sini ang mga
anak ni Israel, nagtilipon ang bug-os
nga katilingban sang mga inanak ni

Israel sa Silo, agud nga magtaklad sila

sa pagpakigaway batok sa ila.

13 Kag ang mga anak ni Israel nag-
padala sa m.ga anak ni Ruben, kag sa

mga anak ni Gad, kag sa katunga sang
kabikahan ni Manases, sa duta sa

Galaad, kay Pinees, nga anak ni Eleasar

nga saserdote,

14 Kag sang napulo ka dunganon
kaupud niya, isa ka dunganon sa tagsa

ka balay nga inamay sang tanan nga
mga kabikahan ni Israel ; kag ang tag-

satagsa sa ila amo ang pangolo sa

panimalay nga inamay sa mga linibo ni

Israel,

15 Kag sila nagkaladto sa mga anak
ni Ruben, kag sa mga anak ni Gad kag
sa tunga sang kabikahan ni Manases sa

duta sang Galaad, kag naghalambal sila

sa ila, nga nagasiling

:

16 " Amo ini ang ginasiling sang
bug-os nga katilingban ni lehoba

:

I Ano bala nga pagluib ini nga ginhimo
ninj'o batok sa Dios ni Israel, sa pagun-
tat karon sa pagsunud kay lehoba, nga
nagapatindug sing halaran sa pagbatok
ninyo karon kay lehoba ?

17 iDiyotay bala sa amon ang ka-
lainan sa Peor, nga indi pa kita mga
matinlo sa iya, tubtub karon nga adlaw,

bisan pa nag-abut ang isa ka kalamatay
sa katilingban ni lehoba ?

18 Kag kamo, nagpalayo kamo karon
kay lehoba. Yari karon ang fnaha-
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nabu : nagabatok kanio karon kay
lehoba, kag buas maakig sia batok sa
bug-OS iiga katilingbaii ni Israel.

19 Ngani, kon minamaayo ninyo, nga
ang duta nga inyo kaugalingon ma-
higko, maglaton-kamo sa duta nga
kaugalingon ni lehoba, nga diin na-
hamtang ang Puluy-an ni lehoba, kag
paghuptan-ninyo ang inyo kaugalingon
sa tunga namon ; apang indi kanio
magbalatok kay lehoba, bisan magbala-
tok-kamo sa anion, nga nagapatindug
sing halaran, nga luwas sang halaran
ni lehoba, nga aton Dios.
20 I Wala bala makabuhat si Akan,

nga anak ni Sera, sing paglalis nahanu-
ngud sa katagudilian ? Kag nag-abut
ang kaakig sa ibabaw sang bug-os nga
katilingban ni Israel, kag yadtong tawo
wala madula nga isa lamang tungud
sang iya kalainan."

21 Niyan ang mga anak ni Ruben,
kag ang mga anak ni Gad, kag ang
katunga sang kabikahan ni Manases,
nagsalabat kag nagsililing sa mga pa-
ngolo sang mga linibo ni Israel

:

22 "
j Ang Dios, ang Dios, si lehoba !

Ang Dios, ang Dios si lehoba, sia ang
makahibalo, sia, kag makahibalo si Is-

rael gid : kon tungud sang pagbatok, kon
tungud sang paglalis batok kay lehoba
(indi mo kami pagluwason karon),

23 Nga nagpatindug kami nga sa
anion sing halaran, sa paguntat sa pag-
sunud kay lehoba, kon sa paghalad sa
iya sing mga halad nga sinunog kag mga
halad nga kalan-on, kag kon sa paghalad
sa iya sing mga halad sa paghidaet, | nga
pagpangayoon ini ni lehoba gid !

24 Kag kon indi namon paghimoon
ini tungud sa kahadluk sang isa ka bu-
tang, ko?i sayoron, nga buas ang inyo
mga anak magasiling sa anion mga
anak: ^Ano bala ang pagpakigambit
sa inyo kag kay lehoba, nga Dios ni

Israel ?

25 Kay sa tunga namon kag ninyo,
mga anak ni Ruben kag mga anak ni

Gad, si lehoba nagbutang sing isa ka
dulunan, ang lordan : wala kamo sing

bahin kay lehoba. Kag sa sini ang inyo
mga anak magahimo, nga ang amon
mga anak maguntat sa pagkahadluk kay
lehoha.

26 Tungud sini ginsiling namon : Pa-
gasuguran ta karon sa pagpatindung sing

isa ka halaran, indi nga sa halad nga
sinunog, bisan nga sa mga halad,

27 Kay anio ini ang pagpamatuud sa
tunga namon kag ninyo, kag sa tunga
sang mga kaliwatan sa olehe namon,
nga paghimoon namon ang pag-alagad
kay lehoba sa atubangan niya, tungud
sa amon mga halad nga sinunog, kag
tungud sa amon mga halad sa katumha-
san, kag tungud sa amon mga halad sa
paghidaet ; agud nga indi magsiling
buas ang inyo mga anak sa amon mga
anak : Kamo wala sing bahin kay le-

hoba.
28 Ngani, ginsiling namon : Kon ma-

hanabu buas, nga magsiling sa amon
kon sa amon mga kaliwatan suii, niyan
magasiling kami : Tan-awa-ninyo ang
dagway sang halaran ni lehoba, nga
ginhimo sang amon mga ginikanan, indi

nga sa mga halad nga sinunog, bisan sa
mga halad, kay anio ini ang pagpamatu-
ud sa tunga namon kag ninyo.

29 i
Malayo sa amon, nga magbatok

kami kay lehoba, kag nga magbulag
kami karon sa pagsunud kay lehoba,
nga nagapatindug sing halaran nga sa
mga halad nga sinunog, nga sa mga ha-
lad nga kalan-on, kag nga sa mga halad,

gawas sang halaran ni lehoba, nga aton
Dios, nga yara sa atubangan sang iya
Puluy-an !

"

30 Kag si Pinees, nga saserdote, kag
ang mga dunganon sang katilingban kag
ang mga pangolo sang mga linibo ni

Israel, nga yara kaupud niya, nakabati
sang mga polong, nga ginhanibal sang
mga anak ni Ruben, kag sang mga anak
ni Manases, kag minamaayo nila ini.

31 Kag nagsiling si Pinees, nga anak
sang saserdote nga si Eleasar, sa mga
anak ni Ruben, kag sa mga anak ni

Gad, kag sa mga anak ni Manases:
"Karon nahibaloan naton, nga si leho-

ba yari sa tunga naton, kay wala ninyo
niahimo ang anio nga paglalis batok kay
lehoba. Karon ginluwas ninyo ang
mga anak ni Israel sa kamut ni lehoba."

32 Niyan si Pinees, nga anak sang sa-

serdote nga si Eleasar, kag ang mga
dunganon, nagbalalik sila gikan sa mga
anak ni Ruben kag sa mga anak ni Gad,
sa duta sang Galaad pa duta sa Kanaan,
sa mga anak ni Israel; kag nagpamat-
pat sila sa ila sang sabat.

33 Kag ang butang pinakamaayo sa

mga mata sang mga anak ni Israel ; kag
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ang mga anak ni Israel nagpakamaayo
sa Dios ; kag wala na sila maghalambal
sa pagtaklad batok sa ila sa pag-awayan
sa paghapay sa duta nga ginapuy-an
sang mga anak ni Ruben kag sang mga
anak ni Gad.

34 Kag ang mga anak ni Ruben kag
ang mga anak ni Gad nagbutang sing
ngalan sa halaran; kay sia among Saksi
sa tunga naton, nga si lehoba amo ang
Dios.

Aaj; laygay ni losue sa atubangan sang

bug-OS nga banwa.

QO KAG nahanabu, sang nagliligad^^ ang madamu nga mga adlaw,
sa tapus nga si lehoba naghatag sing ka-
pahuwayan kay Israel sa tanan niya nga
mga kaaway si palibol;, kgg sang si

losue tigulaa? na kag sobol na gii sa
katigulangon,

2 Nga gintawag niya ang bug-os nga
Israel, ang iya mga katigulangan, ang
iya mga pangolo, ang iya mga hukom,
kag ang iya mga manughikot, kag ginsi-

lingan niya sila :
" Ako tigulang na,

kag sobol na sa katigulangon.

3 Kag kamo, nakakita kamo sang
tanan, nga ginhimo ni lehoba, nga in5^o

Dios, sa tanan sini nga mga katavvohan
sa atubangan ninyo ; kay si lehoba, nga
inyo Dios, among nagpakigaway tungud
sa inyo.

4 Yari karon, ginpamahat ko sa inyo
tungud sa kapalaran, nga sa panublion,
sono sa inyo mga kabikahan, ini nga
mga katawohan nga nagkalabilin, kutub
sa lordan, upud ang nga katawohan nga
ginlaglag ko, tubtub sa daku nga dagat,
sa Katundan.

5 Kag si lehoba gid, nga inyo Dios,
magatabog sa ila sa atubangan ninyo
kag magasobol sa ila sa atubangan sang
inyo mga mata ; kag kamo magatagiya
sang ila mga duta, siling sang ginham-
bal sa inyo ni lehoba, nga inyo Dios.
6 Busa, magpakalig-on-kamo sa pag-

bantay sing maayo kag sa pagbutang sa
buhat sang tanan nga yara nasulat sa
tolon-an sang kasogoan ni Moises, nga
indi kamo magbulag sa iya, bisan sa too,

bisan sa wala

;

7 Agud nga indi kamo magsululud sa
sining mga katawohan, nga nagkalabi-
lin sa tunga ninyo, kag nga indi kamo
magmilitlang sang ngalan sang ila mga

dios, bisan magsulumpa kamo sa ila

mga ngalan, bisan mag-alalagad kamo sa
ila, bisan maglayaub kamo sa ila.

8 A-pang kay lehoba, nga inyo Dios,
niagpililit-kamo, subung sang ginhimo
ninyo tubtub karon.

9 Kay ginsobol ni lehoba sa atuba-
ngan ninyo ang dalagku kag mabaskug
nga mga katawohan ; kag nahanungud
sa inyo tubtub karon walay sin-o nga
nakasarang magtindug sa atubangan
ninyo.

10 Isa ka tawo sa inyo magalagas sa
isa ka libo ; kay si lehoba, nga inyo
Dios, nagapakigawav tungud sa inyo,
subung sang ginsiling niya sa inyo.

11 Tungud sini mag-andam-kamo
sing maayo sang inyo mga kalag, nga
paghigugmaon ninyo si lehoba, nga
inyo Dios.

12 Kay kon magbalalik kamo kag ma-
kigimpon kamo sa nabilin sining mga
katawohan, nga nagakalabilin sa tunga
ninyo, kag kon magpalangasawa kamo
sa ila, kag magsululud kamo sa ila, kag
sila sa inyo;

13 Masayoran-ninyo, sa pagkamatuud,
nga si lehoba, nga inyo Dios, indi na
magpadayon sa pagsobol sa sini nga ka-
tawohan sa atubangan ninyo ; hinonoo
ngani manginsiod sila kag mangintigla-
pak sa inyo, kag manginhalampak sa
inyo mga kilid, kag mangintunuk sa inyo
mga mata, tubtub nga magkalapapas
kamo sa sini nga maayong duta, nga
ginhatag sa inyo ni lehoba, nga inyo
Dios.

14 Kag yari karon, nahanungud sa
akon, sining adlaw nagasunud ako sa
dalan sang bug-os nga duta. Kag
magkilala-kamo, sa bug-os ninyo nga
tagiposoon kag sa bug-os ninyo nga ka-
lag, nga wala makulangi sing isa ka
polong sang tanan nga mga polong nga
maayo, nga ginmitlang sa inyo ni

lehoba, nga inyo Dios : ang tanan
magkalatuman nga sa inyo, walay naku-
lang sa ila bisan isa.

15 Kag mahanabu nga, subung nga
nag-abut sa inyo ang tanan nga polong
nga maayo nga ginsiling sa inyo ni

lehoba, nga inyo Dios, amo man paga-
dalhon ni lehoba sa inyo ang tanan nga
mga polong nga malain, tubtub nga mag-
kalapapas icamo sa sining duta nga ma-
ayo, nga ginhatag sa inyo ni lehoba, nga
inyo Dios.
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l6 Kon paglapason ninyo ang pagpa-
kigkatipan ni lehoba, nga inyo Dios, nga
iya ginsogosa inyo, kag magkaladto
kamo kag mag-alalagad sa liwan nga
niga dios kag maglayaub kamo sa ila

;

niyaii ang kaakig ni lehoba magasiga
batok sa inyo, kag magakalapapas kamo
sing madali sa s'ning duta nga maayo,
nga ginhatag niya sa inyo.

tAga katapusan nga tnga polons ni loseie.—An^

banfva nagapanaad sa pag.alagad sa Ginoo.

KAG sang natipon ni losue ang
mga kabikahan ni Israel sa

Sikeni, gintawag niya ang mga tigulang

ni Israel, kag ang iya mga pangolo, kag
ang iya mga hukom, kag ang iya mga
manughikot ; kag nag-atubang sila sa

atubangan sang Dios.

2 Kag si losue nagsilingsabug-os nga
banwa :

" Amo ini ang ginsiling ni

lehoba, nga Dios ni Israel : Kutub sadto

gid nga mga panag-on ang inyo mga
ginikanan, si Tare, ang amay ni Abra-
ham kag ang amay ni Nakor, nagpuluyo
sa isa ka luyo sang suba, kag sila nag-

alalagad sang mga liwan nga mga dios.

3 Kag ginkuha ko ang inyo amay nga
si Abraham gikan sa tabok sang suba,

kag ginpalakatko siasabug-os nga duta

sang Kanaan, kag ginpadamu ko ang
iya kaliwatan, kag ginhatagan ko sia

kay Isaak.

4 Kag ginhatag ko kay Isaak si lakob
kag si Esau ; kag kay Esau ginhatag ko
ang bukid nga Seir sa pagtagiya sa iya.

Kag si lakob kag ang iya mga anak nag-

dululhog sa Egipto.

5 Kag ginpadala ko si Moises kag si

Aaron, kag ginpilas ko ang Egipto, sono
sang ginhimo ko sa tunga nila ; kag sa

olehe ginpagowa ko kamo gikan didto.

6 Eusa ginpagowa ko ang inyo mga
ginikanan sa Egipto, kag nag-alabut

kamo sa dagat ; kag ang mg^a Egipto-

hanon naglalagas sa inyong mga ginika-

nan, nga may mga kanga, kag mga ma-
nugkabayo tubtub sa dagat nga Mapula.

7 Kag sang nagsilingit sila kay leho-

ba, nagbutang sia sing kadulum sa tunga

ninyo kag sa mga Egiptohanon ; kag
ginpalambut niya sa ila ang dagat nga
tumabon sa ila, kag ang inyo mga mata
nakakita sang ginhimo ko sa mga Egipto-

hanon ; kag nagpaluyo kamo sing ma-
damu nga mga adlaw sa kahanayakan.

8 Kag ginpasuliid ko kamo sa duta
sang mga Amorinhon, nga nagpuluyo sa

tabok sang lordan, kag sila nakig away
batok sa inyo, kag gintugyan ko sila sa
inyo mga kamut, kag nagtagiya kamo
sang ila duta, kag ginlaglag ko sila sa

atubangan ninyo.

9 Niyan nagtindug si Balak, anak ni

Sipor, nga hari sa Moab, kag nagpa-
k'gaway sia batok kay Israel ; kag nag-
padala sia sa pagtawag kay Balaam,
anak ni Beor, agud nga paghimalauton
kamo.

10 Apang wala ako magbuut sa pag-
pamati kay Balaam ; kag ginpakamaayo
pa kamo niya; kag ginluwas ko kamo
sa iya mga kamut.

11 Kag nagtalabok kam.o sang lordan
kag nag-abut kamo sa leriko ; kag ang
mga ginoo sang leriko nakigaway batok
sa inyo, ang mga Amorinhon, ang mga
Peresinhon, ang mga Kanaanhon, ang
mga Hetinhon, ang mga Gergesinhon,
ang mga Hebinhon kag ang mga lebu-
sinhon ; kag gintugyan ko sila sa inyo
mga kamut.

12 Kag nagpadala ako sing mga
alingayo sa atubangan ninyo, nga ginta-

bog rila sila sa atubangan ninyo, ang
duha ka mga hari sang mga Amorin-
hon : indi ini tungud sa imo hinganiban,
bisan tungud sa imo pana.

13 Kag ginhatagan ko kamo sing

duta, nga wala ninyo pagumha ; kag
mga banwa, nga wala ninyo pagpatin-

duga ; kag sa ila nagapaluyo kamo

;

kag nagakalaon kamo sa mga ulubasan
kag sa mga kaolibahan, nga wala ninyo
igtanum.

14 Busa karon, kahadlukan-ninyo si

lehoba, kag mag-alagad kamo sa iya nga
may kahimpitan kag sa kamatooran ; kag
isikway-ninyo ang mga dios, nga gin-

alagdan sang inyo mga ginikanan sa

tabok sang suba kag sa Egipto ; kag
mag-alalagad-kamo kay lehoba.

15 Kag kon daw malain sa inyo mga
mata ang pag-alagad kay lehoba, mag-
pili-kamo karon kon sin-o ang inyo
pagaalagdon : kon sa mga dios nga sa ila

nag-alalagad ang inyo mga ginikanan,

sang didto sila sa tabok sang suba, kon
sa mga dios sang mga Amorinhon, nga
sa iya duta nagapuluyo kamo. Naha-
nungud sa akon kag sang akon pani-

malav, sa kay lehoba magaalalagad
kami."
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1

6

Kag nagsabat ang banwa kag nag-
siling :

"
j Malayo sa amon nga bayaan

namon si lehoba sa pag-alagad sa iban
nga mga dios !

17 Kay si lehoba amo ang aton Dios.

Amo sia ang nagpataklad sa aton kag
sa aton mga ginikanan gikan sa duta
sang Egipto, sa balay sang mga ulipon,

kag nga naghimo sini nga mga dalagku
nga kalatingalahan sa atubangan naton,

kag nga nagbantay sa aton sa bug-os
nga dalanon sa diin kita maglakat kag
sa tunga sang tanan nga mga kabanwa-
anan nga aton gin-agihan.

18 Kag si lehoba nagtabog sa atu-

bangan nato:i sang tanan nga mga
banwa, kag sang mga Amorinhon, nga
mga pumuluyo sa sini nga duta. Busa,
kita man magaalalagad kay lehoba, kay
amo sia ang aton Dios."

19 Kag nagsiling si losue sa banwa

:

" Indi kamo sarang makaalagad kay
lehoba, kay sia among Dios nga balaan,

kag Dios nga maimon : sia indi maga-
pasaylo sang inyo mga paglalis kag
sang inyo mga sala.

20 Kon magbiya kamo kay lehoba
kag mag-alalagad kamo sa mga dios nga
dumuluong, magabalik sia kag magatis-
tis sia sa inyo, kag magaupus sa inyo, sa
ubus na nga nakabuhat sia sing maayo
sa inyo."

21 Niyan nagsiling ang banwa kay
losue :

" Indi ; kay pagaalagdon namon
si lehoba."

22 Kag si losue nagsiling sa banwa

:

" Kamo among mga saksi batok sa inyo
kaugalingon, nga ginpili ninyo si lehoba
sa pag-alagad sa iya." Kag sila nagsili-

ling : ** Mga saksi kami."
23 "Busa karon, isikway-ninyo ang

mga dios nga dumuluong, nga yara sa
tunga ninyo, kag buyoka-ninyo ang inyo
tagiposoon kay lehoba, nga Dios ni

Israel."

24 Kag ang banwa nagsiling kay
losue :

" Magaalagad kami kay lehoba,
nga amon Dios, kag pagatalupangdon
namon ang iya tingug."

25 Kag sa amo nga adlaw ginhimo ni

losue ang pakigkatipan sa banwa, kag

ginbutangan sia niya sing mga palatu-

kuran kag mga tulumanon, sa Sikem.
26 Kag ginsulat ni losue ini nga mga

butang sa tolon-an sang kasogoan sang
Dios. Kag nagkuha sia sing isa ka
daku nga bato, kag pinatindug niya sia

didto, sa idaium sang terebinto nga
yara sa malapit sang balaan nga pulu-

yan ni lehoba.

27 Kag nagsiling si losue sa bug-os
nga banwa :

" Yari karon, ini nga bato
manginsaksi batok sa aton, kay naka-
bati sia sang tanan nga mga polong nga
ginhambal sa aton ni lehoba, kag man-
ginsaksi sia batok sa inyo, agud nga indi

kamo magpanghiwala sa inyo Dios."
28 Kag ginpadala ni losue ang banwa,

ang tagsatagsa sa iya panublion.

Ang kamatayon ai losue kas ni Eleasar.

29 Kag nahanabu, sa tapus sining
mga butang, nga napatay si losue, anak
ni Nun, nga ulipon ni lehoba, nga naga-
edad sia sing isa ka gatus kag napulo ka
tuig.

30 Kag ginlubung nila sia sa dulunaa
sang iya panublion sa Timnat-Sera,
nga yara sa bukid sa Epraim, sa
Aminhan sang bukid sa Gaas.

31 Kag nag-alagad si Israel kay lehoba
sa bug-os nga panag-on ni losue, kag
sa bug-OS nga panag-on sang mga tigu-

lang, nga naglawig sang ila mga adlaw
sa olehe ni losue, kag nga nakahibalo
sila sang tanan nga mga buluhaton ni

lehoba, nga ginhimo niya nga sa kay
Israel.

32 Kag ginlubung nila sa Sikem ang
mga tul-an ni lose, nga ang mga anak
ni Israel nagdala gikan sa Egipto, sa
bahin sang latagon, nga ginbakal ni

lakob sa mga anak ni Hemor, nga amay
ni Sikem, sa isa ka gatus ka panid nga
pilak : kag nanginpanublion sila sang
mga anak ni lose.

33 Kag napatay man si Eleasar, anak
ni Aaron ; kag ginlubung nila sia sa
bakolod ni Pinees, nga iya anak, nga
ginhatag sa iya sa kabukiran sa Epraim,
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ANG MGA

MANUQHUKOM.

Mga bas-ong pegdaug.

1KAG nahanabu, sa tapus sang kama-
tayon ni losue, nga ang mga anak

ni Israel nagpamangkot kay lehoba, nga
nagasiling: "^Sin-o bala sa anion ang
magataklad nga tig-una sa pagpakig-
away batok sa mga Kanaanhon ?

"

2 Kag si lehoba nagsabat :
" Si luda

magataklad. Yarikaron, ngagintugyan
ko ang duta sa iya mga kamut. "

3 Kag si luda nagsiling kay Simeon,
nga iya utud :

" Taklad-ka kaiipud na-
kon sa akon kapalaran, kag magpakig-
away kita batok sa mga Kanaanhon

;

kag ako man magakadto kaupud nimo
sa imo kapalaran," kag si Simeon nag-
lakat kaupud niya.

4 Kag nagtaklad si luda, kag gintug-
yan ni lehoba sa iya mga kamut ang
mga Kanaanhon kag ang mga Peresin-
hon ; kag sa ila pinamilas nila sa Besek
ang napulo ka libo ka tawo.

5 Kag sa Besek nakita nila si Adoni-
Besek, kag nakigaway sila batok sa iya,

kag pinilas nila ang mga Kanaanhon kag
ang mga Peresinhon.

6 Kag si Adoni-Besek nalagyo, kag
ginlagas sia nila kag dinakup sia nila,

kag inutdan nila sia sing mga kumalagku
sang mga kamut kag sang mga till.

7 Kag si Adoni-Besek nagsiling

:

" Kapitoan ka mga hari,nga napangutdan
sang mga kumalagku sang ila mga
Yamut kag sang ila mga till, nagapamolot
sang mga momho sa idalum sang akon
latok. Subung sang ginhimo ko, among
ginbayad sang Dios sa akon." Kag
gindala nila sia sa Jerusalem, nga didto
sia napatay.

8 Kag nakigaway ang mga anak ni

luda sa lerusalem, kag nakuha nila ang
banwa, kag pinalas nila sia sa sulab
sang hinganiban, kag tinutdan nila ang
banwa.

;- 9 Kag ugaling ang mga anak ni luda

nagdululhog sa pag-away batok sa mga
Kanaanhon, nga nagapuluyo sa mga
kabukiran, sa Bagatnan, kag sa manubo.

10 Kag naglakat si luda batok sa mga
Kanaanhon, nga nagapuluyo sa Hebron.
Ang ngalan sadto sang Hebron anay
among Kiriat-Arba ; kag pinilas nila si

Sesai, kag si Ahiman, kag si Talmai.
11 Kag gikan didto napakadto sia

batok sa mga nagalpuluyo sa Debir ; kag
ang ngalan sang Debir sadto anay
among Kiriat-seper.

12 Kag si Kaleb nagsiling: "Ang
makapilas sang Kiriatseper kag makuha
sia niya, igapaasawa ko sa iya si Aksa,
nga akon anak."

13 Kag nakuha ini ni Otniel, anak
ni Kenas, manghud ni Kaleb ; kag gin-

paasawa niya sa iya si Aksa, nga iya

anak.

14 Kag nahanabu, sang pagsulud nila

sa iya, ginsugyot sia niya, nga mangayo
sa iya amay sing isa ka latagon. Kag
nagkawas si Aksa sa asno, kag si Kaleb
nagsiling sa iya :

"
l Ano ang buut mo ?

"

15 Niyan sia nagsabat sa iya :
" Hata-

gan mo ako sing isa ka pagpakamaayo ;

kay ginhatagan mo ako sing duta nga
nabagatnan : hatagan man ako sing mga
tuburan sang mga tubig." Kag ginhata-

gan sia ni Kaleb sing mga tuburan sa

ibabaw kag mga tuburan sa idalum.
16 Kag ang mga anak sang Keninhon,

nga ugangan ni Moises, nagtaklad gikan
sa banwa sang mga kahoy nga paklang
kaupud sang mga anak ni luda pa kaha-
nayakan ni luda, nga yara sa Bagatnan
sang Arad ; kag nagkaladto sila kag nag-
puluyo kaupud sang banwa.

17 Kag si luda nagkadto kaupud sang
iya utud nga si Simeon, kag ginpilas ni-

la ang mga Kanaanhon, nga nagapuluyo
sa Sepat, kag gintagudiliannila sila, kag
ginahingalanan nila ang banwa nga
Horma.

18 Ginkuha man ni luda ang Gasa
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pati ang iya dulunan, kag ang Askalon
pati ang iya dulunan, kag ang Ekron pa-

ti ang iya dulunan.

19 Kag nagkadto si lehoba kaupud ni

luda, kag gintagiya niya ang kabuki-
ran ; apang wala makasobol sia sang mga
pumuluyo sang nalupyakan, kay may
mga kanga nga salsalon sila.

20 Kag ginhatag nila ang Hebron kay
Kaleb, subung nga ginsiling ni Moises

;

kag ginsobol niya didto ang tatio ka
bata ni Anak.

21 Apang ang mga lebusinhon, nga
nagpuluyo sa lerusalem, wala pagsobola
sang mga anak ni Benyamin ; kag ang
mga lebusinhon nagpuluyo kaupud sang
mga anak ni Benyamin sa lerusalem
tubtub karon.

22 Kag ang mga anak ni lose nagta-

laklad man sa Bethel, kag nagupud sa

ila si lehoba.

23 Kag ang panimalay ni lose nag-

pausisa sa Bethel. Kag ang ngalan sang
banwa sadto anay among Lus.

24 Kag ang mga manugbantay naka-
kita sing isa ka tawo nga nagagowa sa

banwa, kag nagsililing sila sa iya :
" Ipa-

kita sa amon karon ang salamputan sang
banwa, kag magagamit kami sing kalo-

oy sa imo."

25 Kag ginpakita niya sa ila ang sa-

lamputan sang banwa, kag ginpilas nila

ini sa sulab sang hinganiban; apang
pinabayaan nila nga maglakat yadto
nga tawo pati ang iya panimalay.

26 Kag ini nga tawo nagkadto sa

duta sang mga Hetinhon, kag nagtukud
sing isa ka banwa, nga ginangalanan
niya nga Lus ; kag ini among iya ngalan
tubtub karon.

27 Wala man pagsobola ni Manases
ang mga pumuluyo saBet-sean, kag ang
iya mga minoro, bisan ang Taanak kag
ang iya mga minoro ; bisan ang mga
pumuluyo sang Dor kag ang iya mga
minoro ; bisan ang mga pumuluyo sa
libleam kag ang iya mga minoro ; bisan
ang mga pumuluyo sang Megido kag
ang iya mga minoro ; kag ang mga
Kanaanhon buut gid magpuyd sasini nga
duta.
28 Kag nahanabu, sang si Israel na-

nginmabaskug, nga ginhimo niya ang
mga Kanaanhon nga bumuluhis ; apang
wala nila pagsobola sing bug-os.

29 Wala man pagsobola ni Epraim
ang mga Kanaanhon, nga nagpuluyo sa

Geser ; kag ang mga Kanaanhon nagpu-
luyo sa tunga nila sa Geser.

30 Wala man pagsobola ni Sabulon
ang mga pumuluyo sa Kitron, bisan ang
mga pumuluyo sang Nahalol ; kag ang
mga Kanaanhon nagpuluyo sa tunga nila
apang nanginbumuluhis sa iya ini sila.

31 Wala man pagsobola ni Aser ang
mga pumuluyo sa Ako, bisan ang mga
pumuluyo sa Sidon, bisan sa Aklab,
bisan sa Aksib, bisan sa Helba, bisan
sa Apek, bisan sa Rehob.

32 Kag ang mga Aserinhon nagpu-
luyo sa tunga sang mga Kanaanhon,
nga mga pumuluyo sa duta ; kay wala
niya sila pagsobola.

33 Wala man pagsobola ni Neptali
ang mga pumuluyo sa Bet-semes, bisan
ang mga pumuluyo sa Bet-Anat, kag
nagpuyo sia sa tunga sang mga Ka-
naanhon, nga mga pumuluyo sa duta,
kag nanginbumuluhis sa iya ang mga
pumuluyo sa Bet-semes, kag ang mga
pumuluyo sa Bet-Anat.

34 Kag ginpadusdus sang Amorinhon
ang mga anak ni Dan sa bukid; nga
wala nila pagtuguti sa pagdulhog sa
nalupyakan.

35 Kag buut ang mga Amorinhon
magpuyo sa bukid sang Heres, sa Aya-
lon kag sa Saalbim ; apang ang kamut
sang panimalay ni lose nanginmabug-at
sa ibabaiv nila kag ginpanghimo sila

nga mga bumuluhis.
36 Kag ang dulunan sang Amorinhon

amo kutub sa bukid sang Akrabim,
kutub sa Pil-as kag sa ibabaw.

Ang Maau^tunda saoj; Ginoo nagasabdoag

sa baowa.

2 KAG ang manugtunda ni lehoba
nagtaklad kutub sa Gilgal pa Bo-

kim, kag nagsiling sia: "Ako ang
nagpataklad sa inyo sa Egipto, kag
gindala ko kamo sa duta, nga akon
ginsumpa sa inyo mga ginikanan, kag
nagsiling ako : Indi ko gid paglalison
ang akon katipan sa inyo

;

2 Kag kamo, indi magpakigdampig sa
mga pumuluyo sini nga duta : ang ila

mga halaran pagadugmukon ninyo.
Kag kamo wala magpamati sang akon
tingug. I Ngaa bala nga naghimo
kamo sini ?

3 Tungud sini, ako nagsiling man

:

Indi ko na sila pagsobolon gikan sa
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atubangan ninyo, kag sila mauginkasiim-

pujig sa inyo mga kilid, kag ang ila mga
dios mangintiglapak sa inyo."

4 Kag sang naghambal ang manug-
tunda ni lehoba sini nga mga polong sa

tanan nga mga inanak ni Israel, ang
katawohan nagtaas sang tingug kag
naghibi.

5 Kag ginangalanaa nila yadto nga
duug nga Bokim,* kag naghalad sila

didto kay lehoba.

Kinaugali sang panag^on sang mga bukom.

6 Kag ginpakadto na ni losiie ang
katawohan, kag ang mga anak ni Israel

nagkaladto ang tagsatagsa' sa iya pa-

nublion sa pagtagiya sang duta.

7 Kag ang katawohan nag-alagad kay
lehoba sa tanan nga mgaadlaw ni losue

kag sa tanan nga mga adlaw sang rnga ti-

gulang, nga naglalawig ang ila mga ad-

law sa olehe ni losue ; nga sila naka-

kita sang tanan nga dalagku nga mga
binuhatan ni lehoba, nga iya ginhimo
kay Israel.

8 Kag napatay si losue, anak ni Nun,
ulipon ni lehoba, sa edad nga isa ka
gatus kag napulo ka tuig.

9 Kag glnlubung nila sia sa mga
dulunan sang iya panublion, sa Timnat-
Heres, sa bukid sang Epraim, sa Amin-
han sang bukid sang Gaas.

10 Kag yadtong bug-os nga kaliwatan

ginsimpon man sa ila mga ginikanan

;

kag bimangon sa olehe nila ang isa liwan

ka kaliwatan, nga wala kakilala kay le-

hoba, bisan ang mga binuhatan, nga iya

ginhimo kay Israel.

11 Kag ang mga anak ni Israel nag-

hilimo sing malain sa mga mata ni

lehoba, kag nag-alalagad sila sa mga
Baal.

12 Kag ginbayaan nila si lehoba, ang
Dios sang ila mga ginikanan, nga nag-

pagowa sa ila sa duta sang Egipto, kag
nagsulunud sila sa olehe sang mga dios

nga dumuluong, nga mga dios sang mga
katawohan nga yara sa palibot nila, nga
sa ila naglayaub sila,- kag ghipainit nila

sa kaakig si lehoba.

13 Kag ginbayaan nila si lehoba, kag
nag-alalagad sila kay Baal kag kay As-
tarot.

14 Kag ang kasingkal ni lehoba nag-

* Bokitn, hinibian.

siga batok kay Israel, nga gintugyansila
niya sa mga kamut sang mga manga-
ngawat, nga naglugus sa ila, kag gin-
baligya sila niya sa mga kamut sang ila

mga kaaway nga sa palibot : kag wala
sila makasarang pagtindug sa atuba-
ngan sang ila mga kaaway.

15 Bisaa diin nga maggulowa sila,

ang kamut ni lehoba among batok sa
ila nga sa kalainan, siling sang kinasi-
ling ni lehoba, kag subung sang ginsum-
pa ni lehoba sa ila ; kag yara sila sa da-
ku nga kalisdanan.

16 Kag si lehoba nagbangon nga sa
ila sing mga IManughukom, nga nagalu-
was sa ila sa kamut sang mga naglulu-
gus sa ila.

17 Kag wala man sila magpalamati sa
iia mga manughukom, kay nagpanghi-
lahe sila sa olehe sang iban nga mga
dios, kag naglayaub sila sa atubangan
nila. Nagbululag sila sing madagmit sa
dalanon, nga ginlaktan sang ila mga
ginikanan, nga nagatuluman sa mga sogo
ni lehoba, nga sila wala maghilimo sing
subung.

18 Kag, sang si lehoba nagbangon sa
ila sing mga Manughukom, si lehoba
yara kaiipud sang Manughukom, kag
nagluwas sia sa ila sa kamut sang mga
kaaway sa bug-os nga kabuhi sang Ma-
nughukom ; kay si lehoba naghikalooy
sa ila sang ila mga panghayhay, nga gin-

panghakroy nila sa atubangan sang
mga nagpigos kag nagsakit sa ila.

19 Kag nahanabu, sa pagkamatay
sang Manughukom, nga nagbalalik sila

kag nagakaladunot nga labi pa sa ila

mga ginikanan, nga nagasulunud sila sa

iban nga mga dios sa pag-alagad sa ila,

kag sa pagyaub sa atubangan nila ; kag
wala silay pagbuhin sang ila mga binu-

hatan kag sang ila matig-a nga dalanon.

20 Kag ang kaakig ni lehoba nagsiga
batok^cay Israel, kag nagsiling sia

:

" Tungud kay ini nga katawohan nag-
iapas sang akon katipan, nga ginsogo ko
sa ila mga ginikanan, kag wala sila mag-
pamati sang akon tingug,

21 Indi ako man magasobol na sing

tawo sa atubangan nila sa tunga sang
mga katav/ohan, nga ginbayaan ni losue
sang iya pagkamatay

;

22 Agud nga tungud sa ila matilawan
ko si Israel, kon magabantay sila sang
dalan ni lehoba, nga nagalalakat sila sa
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iya, subung sang pagbantay sang ila

mga ginikanan, kon indi,"

23 Kag ginpabayaan ni lehoba, nga
mabiiin yadto nga mga katawohan, kag
wala niya pagsobola s'ng madali ; kay
wala niya sila igtugyan sa kamut ni

losue.

3 KAG yari karon ang mga katawo-
han, nga ginpabayaan ni lehoba,

nga mabiiin sa pagtilaw tungud sa ila

kay Israel, kon sayoron, ang tanan yad-
tong wala makakilala sang tanan nga
mga pagpakigaway sa Kanaan ;

2 Kag ini, lamang agud nga ang kali-

watan sang mga anak ni Israel makaki-
lala sa ila kag agud nga pagtudloan sila

sa pagpakigaway, lamang ang mga wala
pa makakilala sang mga una nga ili-

naway

:

3 hii nga mga katawohan among lima
ka dunganon sang mga Pilistinhon, kag
ang tanan nga mga Kanaanhon, kag ang
mga Sidoninhon, kag ang mga Hsbinhon,
nga nagpuluyo sa bukid sang Libano

:

kutub sa bukid sang Baal-Hermon tub-

tub sa salamputan sa Ham.at.

4 Kag ini sila among pagtilaw tungud
sa ila kay Israel, sa paghibalo kon ma-
gatuluman sila sang mga sogo ni lehoba,
nga iya ginsogo sa ila mga ginikanan
tungud sang kamut ni Moises.

Si Otnie! nagaluwas kay Israel sa katnut sang

bari sang Mesopotamia.

5 Kag ang mga inanak ni Israel nag-
puluyo sa tunga sang mga Kanaan-
hon, mga H^tinhon, mga Amorinhon,
mga Persinhon, mga Hebinhonkag mga
lebusinhon.

6 Kag sa mga anak nga babae nila

sini nagpalangasavv'a kag ginhatag nila

ang ila gid mga anak nga babae sa mga
anak nga lalaki nila, kag rag-alalagad
sila sa ila mga dios.

7 Kag ang mga inanak ni Israel nag-
hilimo sing malain sa mga mata ni leho-
ba j kag nagkalalimot sila kay lehoba,
nga ila Dios, kag nag-alalagad sila sa
mga Baal kag sa mga Asherim.

8 Kag ang kaakig ni lehoba nagsiga
batok kay Israel, kag binaligya niya sila

sa kamut ni Kusan-Risataim, hari sa
Mesopotamia ; kag nag-alalagad ang
niga anak ni Israel kay Kusan-Risataim
sing walo ka tuig.

9 Kag nagsilingit ang mga anak ni

Israel kay lehoba, kag ginbangon ni le-

hoba ang isa ka manluluwas sa mga
anak ni Israel, nga nagluwas sa ila, si

Otniel, anak ni Kenas, manghud ni

Kaleb.
10 Kag ang Espiritu ni lehoba yara

sa ibabaw niya, kag naghukom sia sa

Israel ; kag naglakat sia sa pagpakig-
away. Kag gintugyan ni lehoba sa iya

kamut si Kusan-Risataim, hari sang
Aram, kag naglandas ang iya kamut
batok kay Kusan-Risataim.

11 Kag naglinong ang duta sing kap-
atan ka tuig. Kag napatay si Otniel,

anak ni Kenas.

Si Ehud nagaluwas kay Israel sa kamut

sang hari sang Moab.

12 Kag ang mga anak ni Israel nag-
paladayon sa paghimo sing malaut sa

mga mata ni lehoba ; kag ginpabaskug
ni lehoba si Eglon, hari sa Tvloab, batok
ka}'^ Israel, bungud kay naghilimo sila

sing malaut sa mga mata ni lehoba.

13 Kag gintingub ni Eglon kaupud
niya ang mga anak ni Anion kag ni

Amalek ; kag naglakat sia, kag ginpilas

niya si Israel, kag gintagiya niya ang
banwa sang mga kahoy nga paklang.

14 Kag nag-alagad ang mga anak ni

Israel kay Eglon, hari sa Moab sing

napulo kag walo ka tuig.

15 Kag sang nagsilingit ang mga
anak ni Israel kay lehoba, ginbangon ni

lehoba ang isa ka manluluwas sa ila,

nga si Ehud, anak ni Gera, nga Benya-
minhon, nga walhon sia. Kag ang mga
anak ni Israel nagpadala kaupud niya
sing isa ka dolot kay Eglon, hari sang
Moab.

16 Kag si Ehud naghimo sa iya sing

isa ka kampilan nga duha}-- sulab, nga
isa ka maniko ang kalaba ; kag tinaklos

niya ini sa idalum sang iya mga panap-
ton sa ibabaw sang iya balikawang nga
too.

17 Kag ginhatag niya ang dolot kay
Eglon, hari ni Moab. Kag si Eglon
among tawo nga tama ka tambok.

18 Kag sang nahatag niya ang dolot,

pinahalin niya ang mga tawo nga naga-

dala sang dolot.

19 Apang sia gid nagbalik gikan sa

Pesilim, nga malapit sa Gilgal, kag nag-

siling : " Hari, may isa ako ka polong
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hga hilum, nga sa imo." Kag si Eglon
nagsiling :

" Hipus-ka " kag naghalalin
didto sa iya ang tanan nga yadto sa atu-
bangan niya.

20 Kag nagsulud si Ehud sa iya. Kag
sia naglingkod sa iya hulut nga sa pa-
ngadlawan, nga among sa iya lamang.
Kag si Ehud nagsiling sa iya :

" May
polong ako sang Dios nga sa imo."
Kag sia nagtindug sa lingkoran nga
harianon.

21 Kag kinuut ni Ehud ang iya
kamut nga wala, gingabut niya ang
kampilan sa balikawang nga too, kag
pinasalup niya ini sa iya tiyan

;

22 Kag ang piilo nagsulud man sa
olehe sang sulab ; kag tinabunan sang
tambok ang sulab, nga wala niya maga-
but ang kampilan sa iya tiyan, kag nag-
gowa ini sa likod.

23 Kag si Ehud naggowa sa alagyan,
gintakpan niya sa olehe niya ang mga
gawang sang hulut, kag ginpintalan niya.

24 Kag sang nakagowa na sia, nag-
alabut ang mga ulipon sang hari ; kag
sang nakit-an nila, yari karon, nga na-
panakpan ang mga gawang sang hulut
nga may pintal, kag nagsililing sila :

" Sa
walay duhaduha ginatabunan niya ang
iya mga tiil sa hulut nga sa pangad-
lawan."

25 Kag naghululat sila tubtub nga
magkalahuya sila ; kag yari karon, wala
sing sin-o nga nagbukas sang mga ga-
wang sang hulut nga mataas. Kag
nagkuha sila sing yawi kag binuksan

;

kag, yari karon, ang ila ginoo naholog
sa duta nga patay.

26 Kag sang nagaduhaduha pa sila,

si Ehud nagpalagyo ; kag sang inagi

niya ang Pesilim, nagpalagyo sia sa

Sehira.

27 Kag sang nakasulud na sia, pina-

tunog niya ang budyong sa bukid ni

Epraim, kag ang mga anak ni Israel

nagdululhog kaupud niya sa bukid, kag
sia sa una nila.

28 Kag sia nagsiling sa ila :
" Sunud-

kamo sa akon, kay gintugyan ni lehoba
sa inyo mga kamut ang inyo mga ka-
away nga mga Moabinhon. Kag nag-
padulhog sila sa olehe niya, kag ginkuha
nila ang mga tabukan sang Jordan sa

atubangan sang Moab, kag wala nila

pagtuguti sa pag-agi bisaa sin-o.

29 Kag sadto nga dag-on pinamilas
nila ang Moab, nga may napiilo ka libo,

nga tanan mga makusug kag nga tanan
mga tawo nga maisug ; kag walay naka-
palagyo bisan sin-o.

30 Sa sini, nanginsakup si Moab,
sadto nga adlaw, sa idalum sang mga
kamut ni Israel ; kag naglinong ang
duta sing kawaloan ka tuig.

31 Kag sa olehe niya amo sadto si

Samgar, anak ni Anat. Kag pinilas

niya ang mga Pilistinhon : anum ka
gatus ka tawo nga may isa ka sontok
sa baka. Kag sia man nagluwas kay
Israel.

Ang manalagna nga babae nga si Debora, nga

nabuylog ni Barai<, nagaluwas i<ay Israel

sa kamut ni labin, bad sa Kanaan.

4 KAG ang mga anak ni Israel nag-
paladayon sa paghimo sing malain

sa mga mata ni lehoba sa tapus sang
pagkamatay ni Ehud,

2 Kag binaligya sila ni lehoba sa mga
kamut ni labin, hari sa Kanaan, nga
naghari sa Asor. Kag ang pangolo
sang iya kasoldadosan si Sisera, kag
nagpuyo sia sa Haroset-goim.

3 Kag ang mga anak ni Israel nagsi-
lingit kay lehoba, kay may siam sia

ka gatus ka mga kanga nga salsalon.

Kag ginpigos niya ang mga anak ni

Israel sing maluguson gid sa duha ka
piilo ka tuig.

4 Kag si Debora, manalagna nga
babae, asawa ni Lapidot, naghukom
sadto nga dag-on sa Israel.

5 Kag sia naglingkod sa idalum sang
paklang ni Debora sa tungatunga sang
Rama kag sang Bethel, sa bukid ni Ep-
raim ; kag ang mga inanak ni Israel

nagtalaklad sa iya, agud nga paghukman
sila.

6 Kag sia nagpadala sa pagtawag kay
Barak, anak ni Abinoam, sa Kedes sa

Neptali, kag nagsiling sia sa iya :
"

l Wa-
la bala magsogo sa imo si lehoba, nga
nagasiling : Lakat, kag magpabukid ka
sa Tabor, kag kumuha-ka kaupud nimo
sing napiilo ka libo ka tawo sa mga
anak ni Neptali, kag sa mga anak ni Sa-

bulon ?

7 Kag pagabuyokon ko batok sa imo
nayon sa kasulgan sang Kison si Sisera,

pangolo sang kasoldadosan ni labin,

pati ang iya mga kanga kag ang iya ka-

dam-an; kag igatugyan ko sia sa imo
mga kamut."
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8 Kag si Barak nagsiling sa iya :
" Kon

ikaw magupud sa akon, ako magala-
kat ; apang kon* indi ka magupud sa

akon, indi ako magkadto."
9 Kag sia nagsiling :

" Magaiipud ako,

magaiipud ako sa imo ; apang indi ma-
nginkadunganan mo ang dalan nga imo
pagalaktan ; kay sa kamut sang isa ka
babae igabaligya ni lehoba si Sisera."

Kag sang timindug si Debora, nagiipud
sia kay Barak pa Kedes.

10 iCag ginpatipon ni Barak si Sabj-
lon kag si Neptali sa Kedes ; kag nagta-
laklad sa olehe niya ang napulo ka libo

ka tawo ; kag si Debora nagtaklad kaii-

pud niya.

11 (Kag si Heber, nga Kinetinhon,
nagbulag sa mga Kinetinhon, anak ni

Hobab, ugangan ni Moises, kag ginbu-
tang niya ang iya layanglayang tubtub
sa terebinto sang Saanaim, nga yara ma-
lapit sa Kedes).

12 Kag ginsugid nila kay Sisera, nga
si Barak, anak ni Abinoam, nagtaklad
na sa bukid sang Tabor.

13 Niyan ginpatipon ni Sisera ang
tanan niya nga mga kanga, siam ka ga-

tus ka kanga nga salsalon pati ang bug-os
nga banwa nga yara kaupud niya kutub
sa Haroset-goim tjbtub sa kasulgan
sang Kison.

14 Kag si Debora nagsiling kay Ba-
rak :

" Tindug-ka, kay yari karon, ini

amo ang adlaw nga si Sisera gintugyan
ni lehoba sa imo mga kamut. iWala
bala maglakat si lehoba sa una nimo ?

"

Kag si Barak nagdulhog sa bukid sang
Tabor, kag ang napuld ka libo ka tawo
sa olehe niya.

15 Kag ginwagwag ni lehoba si Sisera,

kag ang tanan niya nga mga kanga, kag
ang bug-OS niya nga mga kasoldadosan
sa sulab sang hinganiban sa atubangan
ni Barak; kag si Sisera naglusad sa iya
kanga, kag nalagyo sia nga lakat lang.

16 Kag ginlagas ni Barak ang mga
kanga kag ang kasoldadosan, tubtub sa
Haroset-goim ; kag ang bug-os nga
kasoldadosan ni Sisera naholog sa sulab
sang hinganiban, tubtub nga walay na-
bilin bisan isa sa ila.

17 Kag si Sisera nagpalagyo nga lakat

pa layanglayang ni lael, asawa ni Heber,
nga Kenitinhon ; kay may paghidaet sa
tunga ni labin, hari ni Asor, kag sang
balay ni Heber, nga Kenitinhon.

18 Kag sang pagowa ni lael sa pag-

sugata kay Sisera, nagsiling sia sa iya :

" Sulud-ka, ginoo nakon, sulud-ka sa
akon ; dili ka magkahadluk." Kag sia

nagsulud sa iya sa layanglayang, kag
gintabunan sia niya sing isa ka habol.

19 Kag sia nagsiling kay lael :
" Gi-

naampo ko sa imo, nga paimnon mo
ako sing diyotay nga tubig, kay ginau-
haw ako." Kag binuksan ni lael ang
panit sang gatas, kag pinainum sia, kag
gintabunan sia niya.

20 Kag sia nagsiling sa iya: "Tindug-
ka sa gawang sang layanglayang, kag
mahanabu, nga kon sin-ong mag-abut
kag mamangkot sa imo, kag magsiling :

may tawo bala diri? sabton-mo: Wala."
21 Kag si lael, asawa ni Heber, nag-

kuha sing isa ka palpal sang layang-
layang kag kumaput sing isa ka pakang,
kag nagkadto sa iya sing hipus gid, kag
iya ginpalapsan sang palpal sa mga
dungadungan, nga nagdulut sa duta

;

kay tama gid ang iya katuyo kag ka-
lapyo, kag napatay sia.

22 Kag yari karon, si Barak, nga na-
galagas kay Sisera ; kag si lael naggowa
sa pagsugata sa iya, kag nagsiling sia sa
iya :

" Kari-ka kag igapakita ko sa imo
ang lalaki, nga imo ginapangita." Kag
nagsulud sia didto sa iya, kag yari
karon, si Sisera nagaligid nga patay,
nga ratuhog sang palpal ang iya
dungandungan.

23 Kag sadto nga adlaw ginpasakup
sang Dios si labin, hari sang Kanaan,
sa atubangan sang mga anak ni Israel.

24 Kag ang kamut sang mga inanak
ni Israel naglandas sing labi pa gid
batok kay labin, hari sang Kanaan,
tubtub nga nalaglag nila si labin, hari
sa Kanaan.

Kalanfahon ni Debora.

5 KAG sadto nga adlaw nag-ambahan
si Debora kaupud ni Barak, anak

ni Abinoam, nga nagasiling

:

2 " Dayawon-ninyo si lehoba,
Tungud nga ang mga pangolo
nagkuluha sang pagkapangolo sa
Israel,

Tungud nga ang banwa naghalad
sa iya gid sa maayo nga kabubut-
on.

3 Famati-kamo, mga hari ; dung^-
ninyo, mga dunganon

;
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Ako, ako magaambahan sing ka-

lantahon kay lehoba

;

Magaambahan ako kay lehoba, nga
Dios ni Israel.

4 Sang paghalin mo sa Seir, oh le-

hoba,
Sang pagtaliwan mo sa latagon

sang Edom,
Ang duta nagkurug, kag pati ang
mga langit nagtololo,

Kag pati ang mga gal-um nagtolo-

lo sing mga tubig.

5 Ang mga bukid nagkalatunaw sa

atubangan ni lehoba,

Ang amo nga Sinai sa atubangan
ni lehoba, nga Dios ni Israel.

6 Sa mga adlaw ni Samgar, anak ni

Anat,
Sa mga adlaw ni lael, nanginkaha-

nayakan ang mga dalan,

Kag ang mga manuglakat nagala-

lakat sa likoliko nga mga banas.

7 Ang mga pangolo nagkululang sa

Israel, nagkululangsila,

Tubtub nga ako nga si Dehora
nagtindug,

Nagtindug ako nga iloy sa Israel._

8 I Ginpili nila bala sing diosdios nga

bag-o?
Niyan ang pakigawayan yara sa

mga gawang.
^May nakit-an balanga kalasag,

kon bangkaw sa mga kap-atan ka

libo sa Israel ?

9 Ang akon tagiposoon yara sa mga
pangolo ni Israel,

Sa mga naghalalad sa ila gid sa

maayo nga kabubut-on sa tunga

sang banwa

:

Dayawon-ninyo si lehoba,

10 Kamo, nga mga nagakalabayo sa

mga asno nga babae nga mga
maputi,

Kamo nga nagalingkod sa mga ma-
tahum nga mga banig ;

Kag kamo nga mga nagalalakat

sa mga dalanon, pag-ambahan-
kamo.

11 Malay6 sa kagahud sang mga ma-
nugpana, sa tunga sang mga pa-

laimnan,
Didto ginahiwat nila ang mga bu-

luhaton nga matarungni lehoba,

Ang mga buluhaton nga matarung
sang mga pangolo sa Israel.

Niyan nagdulhog na ang banwa ni

lehoba sa mga gawang.

12 Pagrnata-ka, pagmata-ka, Debora:
Pagmata-ka, pagmata-ka ; magmit-

lang-ka sing isa ka kalantahon.
Tindug-ka, Barak, kag dalha ang
imo mga bihag, anak ni Abino-
am.

T,^ Niyan nagdulhog ang isa ka nabilin

sang mga kadalagkuan, kag sang
banwa,

Nagdulhog si lehoba tungud sa

akon batok sang mga tawo nga
m.aisug.

£4 Sa Epraim nagagikan ang mga may
gamut sa Amalek.

Sa olehe nimo, Benyamin nagalahat

kaupud sang imo mga kadam-an.
Gikan sa Makir nagadululhog ang
mga pangolo,

Kag gikan sa Sabulon, ang mga
nagadalala sang baras sang es-

kriba.

15 Kag ang akon mga pangolo sa

Isakar nagaulupud kay Debora
;

Kag subung kay Isakar, si Barak
man,

Nagdali sila sa iya mga tikang sa

nalupyakan.
Sa luyo sang mga ililigan ni Ruben
may mga dalagku nga mga pag-
tapat sa tagiposoon.

I 5 I Kay ngaa bala naglingkod ka sa

tunga sang mga palasudlan

Sa pagpamati sang mga patunog
sa mga kahayupan ?

Sa luyo sang mga ililigan ni Ruben
may dalagku nga mga pagusisa

sang mga tagiposoon.

17 Si Galaad nagpabilin sa iya puluy-

an sa pihak sang lordan.

Kag si Dan, l ngaa bala nabilin sia

didto sa mga sakayan ?

Si Aser naglingkod sa higad sang
mga dagat,

Kag nagpabilin sia nga malinong
sa iya mga dungkaan.

18 Ang Sabulon among banwa nga
nagtamay sa iya kabuhi tubtub

sa kamatayon,
Subung man si Neptali sa ibabaw
sang mga kataason sang mga
latagon.

19 Ang mga hari nag-alabut kag nag-
alaway sila.

Niyan nag-alaway ang mga hari

sa Kanaan,
Malapit sa Taanak, sa luyo sang
mga tubig sang Megido

;
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Apang wala silay dinaia nga daug
bisan isa ka panid nga pilak.

20 Gikan sa mga langit nakigaway
ang mga bitoon

;

Kutub sa ila mga panlakatan nakig-

away sila batok kay Sisera.

21 Sinilhig sila sang kasulgan ni

Kison,
Ang daan nga kasulgan, ang ka-

sulgan ni Kison.
Maninguna-ka, kalag ko, nga may
kabakud.

22 Niyan ang mga koko sang mga
kabayo nagpalagakpak,

Tungud sang mga pagdalagan nga
madasig, tungud sang mga dala-

gan nga masako sang ila mga
maisug.

23 Pakamalauta-ninyo ang Meros,
Nagsiling ang manugtunda ni

lehoba

:

Pakamalauta, pakamalauta-ninyo
ang iya mga pumuluyo,

Kay wala mag-abut sila nga bulig

kay lehoba,
Nga bulig kay lehoba, upud sa

mga makusug.
24 Manginbulahan, labi sa mga babae,

si lael,

Asawa ni Heber nga Kenitinhon

;

Labi sa mga babae nga nagapuluj-o
sa mga layanglayang, mangin-
bulahan sia.

25 Nangayo sia sing tubig
;
ginhata-

gan niya sia sing gatas ;

Sa tagayan sang mga halangdon
gintagay niya ang latab.

26 Inuntay niya ang iya kamut sa
palpal,

Kag ang iya too sa pakang sang
mga panday

;

Kag pinakang niya si Sisera : pina-
litik niya ang iya olo,

Pinadutlan niya kag linapsan ang
iya mga dungandungan.

27 Sa iya m.ga tiil nagduko sia, napu-
kan sia, himamyang sia.

Sa iya mga tiil nagduko, kag na-
pukan sia

;

Kon diin sia nagduko, didto sia na-
pukan nga patay.

28 Ang iloy ni Sisera nagtan-aw sa
galawahan,

Sa lipud sang mga balatibat, kag
nagsingit sia

:

I Ngaa bala nadugay pa ang iya

kanga sa pag-abut ?

I Ngaa bala nagadugay ang pagla-
kat sang iya mga kanga ?

29 Ang mga labing maalam sang iya

mga ginoo nga bubae nagsabat
sa iya,

Kag nagsabat sia sa iya kaugali-

ngon

:

50 i Wala silay nakit-an bala sing ina-

gaw kag wala bala sila mag-
pamahat ?

Ang isa ka dalaga,. duha ka dalaga
sa tagsa ka tawo.

Ang inagaw sang mga panapton
nga linugum kay Sisera

;

Ang inagaw sang mga binordahan
nga panapton nga linugum,

Isa ka panapton nga linugum nga
binordahan sing makaduha, nga
sa mga liog sang inagaw.

31 Amo ining pagkadula sang tanan
nimo nga mga kaaway, oh
lehoba

:

Apang ang rnga nagahigugma sa
iya, manginsubung sang adlaw
kon nagasubang sa iya kusug."

Kag ang duta nagiinong sing kapatan
ka tuig.

Finadala sang Dios si Gedeon sa pagluwas kay
Israel sa tnga Madianinhon.

6KxA.G ang mga inanak ni Israel nag-
hilimo sing malaut sa mga mata ni

lehoba ; kag gintugyan sila ni lehoba sa

mga kamut ni Madian sing pito ka tuig.

2 Kag ang kamut ni ISladian naglan-
das batok kay Israel, kag ang mga ina-

nak ni Israel, sa kabangdanan sang mga
Madianinhon, naghilimo sing mga lu-

ngib sa mga bukid, kag mga awang, kag
mga duug nga m.alig-on.

3 Kag nahanabu nga, sang nakapan-
gas ang mga inanak ni Israel, nagtaklad
ang Madian, upud si Amalek, kag ang
mga anak sang Sidlangan : nagtalaklad
ini sila batok sa ila.

4 Kag nagpahamtang sila sing dulu-
gan batok sa ila, kag ginlaglag nila ang
mga patubas sang duta tubtub nayon sa

Gasa, kag wala silay ginbilin nga kalan-

on sa Israel, bisan mga obeha, bisan mga
baka, bisan mga asno.

5 Kay nagtalaklad sila, sila kag ang ila

mga kahayupan kag ang ila mga layang-
layang ; nag-alabut sila nga madamu
subung sang apan; sila kag ang ila mga
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kamelyo nga indi maisip ; kag nag-ala-

but sila sa duta sa paghapay sa iya.

6 Kag si Israel nanginimol gid kaayo
bangud kay Madian ; kag ang mga anak
ni Israel nagsilingit kay lehoba.

7 Kag nahanabu, sang ang mga inanak
ni Israel nagsilingit kay lelioba, sa ka-

bangdanan sang Madian,
8 Nga si lehoba nagpadala sing isa ka

manalagna sa mga anak ni Israel, nga
nagasiling sa ila :

" Amo ini ang gin-

siling ni lehoba, nga Dios ni Israel

:

Ako nagpataklad sa inyo gikan sa

Egipto, kag ginpagowa ko kamo sa

balay sang mga ulipon :

9 Kag ako nagluwas sa inyo sa kamut
sang mga Egiptohanon, kag sa kamut
sang tanan nga mga manugpigos sa

inyo, kag ginsobol ko sila sa atubangan
ninyo, kag ginha'.ag ko sa inyo ang ila

duta.

10 Kag nagsiling ako sa inyo : Ako
amo si lehoba, nga inyo Dios: dili

kamo magakahadluk sa mga dios sang

mga Amorinhon, nga sa ila duta naga-

puyo kamo ; apang wala kamo magpa-
mati sa akon tingug."

11 Kag nag-abut ang manugtunda ni

lehoba kag naglingkod sa idalum sang
terebinto, nga yara sa Opra, nga among
iya ni loas, nga Abieserinhon. Kag
ang iya anak nga si Gedeon naglinas

sang trigo sa linasan, agud nga matago
niya ini sa Madian.

12 Kag ang manugtunda ni lehoba
nagpakita sa iya, kag nagsiling sa iya

:

" Si lehoba among kaupud nimo, ma-
nugaway nga maisug."

13 Kag si Gedeon nagsabat sa iya

:

"
i
Ah, ginoo ko, kon si lehoba kaupud

namon, niyan l ngaa bala nag-abut sa

amon ining tanan ? Kag I diin na bala

ang tanan niya nga mga kalatingalahan,

nga ginsugilanon sa amon sang amon
mga ginikanan, nga nagasiling : l Wala
bala kami pagpataklara ni lehoba gikan

sa Egipto? Apang karon ginpatum-
bayaan kami ni lehoba, kay gintugyan
kami niya sa kamut sang Madian."

14 Kag sang ginbalikid sia ni lehoba,

nagsiling sia sa iya :
" Lakat-ka sa

sining irao kabakud, kag magaluwas ka
kay Israel sa kamut sang Madian

:

I Wala ko ikaw bala pagipadala .''

"

15 Niyan nagsabat sia sa iya: "Ah,
Ginoo ko, i tungud sa ano bala ang
pagluwas ko kay Israel ? Yari karon,

ang akon panimalay amo ang labing
imol kay Manases, kag ako amo ang
labing bataon sa balay sang akon
amay."

16 Kag si lehoba nagsiling sa iya

:

" Tungud kay ako manginkaiipud nimo,
pagapilason mo ang Madian nga subung
sang isa lamang ka tawo."

17 Kag sia nagsiling saiya: "Ako
nagaampo sa imo, nga, kon nakaagum
ako sing bugay sa atubangan mo, tagaan
mo ako sing tanda, nga amo ikaw ang
nagapakighambal sa akon.

18 Ginaampo ko sa imo, nga indi ka
maghalin diri, tubtub nga ako magbalik
sa imo, kag magdala sang akon dolot
kag ikabutang ko sia sa atubangan ni-

mo." Kag sia nagsiling :
" Ako maga-

hulat tubtub nga bumalik ka."

19 Kag nagsulud si Gedeon, kag nag-
handa sia sing isa ka diyotay nga kan-
ding nga lalaki, kag ang isa ka epa nga
harina sa mga tinapay nga walay tapay

;

kag ginbutang niya ang i nud sa isa ka
alatalat, kag ginbutang niya ang sabaw
sa isa ka kulon ; ugaling gindala niya
sila sa iya sa idalum sang terebinto, kag
gindolot niya sila.

20 Kag ang manugtunda sang Dios
nagsiling sa iya :

" Kuhaa ang unud kag
ang mga tinapay nga walay tapay, kag
ibutang mo sila sa ibabaw sini nga bato,

kag iula-mo ang sabaw." Kag naghimo
sia sing subung sini.

21 Niyan, sang inuntay sang manug-
tunda ni lehoba ang sungkud, nga nahup-
tan niya sa iya kamut, pinakablit niya
ang ukbung sa unud kag sa mga tinapay
nga walay tapay ; kag sumaka ang kalayo
gikan sa bato, kag ginupud niya ang
unud kag ang tinapay nga walay tapay.

Kag ang manugtunda ni lehoba nadula
sa atubangan sang iya mga mata.

22 Kag nakita ni Gedeon, nga among
manugtunda ni lehoba. Kag nagsiling si

Gedeon :
"

j Oh, Ginoong, lehoba ! l Tu-
ngud sini bala nakita ko ang manugtun-
da ni lehoba sing guya kag guya ?

"

23 Kag si lehoba nagsiling sa iya

:

" Paghidaet sa imo ; dili ka magkahad-
luk : indi ka mapatay."

24 Kag nagtukud didto si Gedeon
sing isa ka halaran kay lehoba, kag
gingalanan niya sia nga lehoba-salom :*

^ lehoba-salom, si lehoba nagahatag
sing paghidaet.
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nga yara sia tubtub karon sa Opra sang
mga Abieserinhon.

25 Kag nahanabu nga, sang amo man
nga gab-ij nga nagsilingsa iyasi lehoba:
"Kuhaa ang tinday nga iaiaki nga iya

sang imo amay, kag ang ikaduha nga
tinday nga ]a!aki nga pito ka tuig, kag
pagabungkagon mo ang halaran ni Baai,

nga iya sang imo amay, kag pagautdon
mo man ang Ashera nga yara sa luyo

niya.

26 Kag magatukud ka sang isa ka
halaran kay lehoba, nga imo Dios, sa ali-

pukpukan sini nga duug nga malig-

on nga may kalioy nga igo ; kag paga-
kiihaon mo ang ikaduha ka tinday uga
lalaki, kag igahakad mo ang isa ka balad

nga sinunog sa ibabav/ sang kahoy sang
Ashera nga imo ginatud."

27 Kag si Gedeon nagkuha sing na-

pulo ka tawo sa iya mga sologoon, kag
ginhimo niya subung sang ginsiling ni

lehoba sa iya. Apang sa kahadluk niya

sa panimalay sang iya amay kag sa mga
tawo sang banwa, sa paghimo sini sa

adiaw, ginhimo niya ini sa gab-i.

28 Kag sa kaagahon, sang pagbangon
sang mga tagabanwa sing aga pa gid,

yari karon nga ang halaran ni Baal
nadugmok na, kag nautud na ang Ashera
nga yara sa lu^'o niya, kag nahalad
yadtong ikaduha ka tinday nga lalaki

sa ibabaw sang halaran nga natukud na.

29 Kag nagsilingay ang isa sa isa

:

"
i Sin-o bala ang naghimo sini ? " Kag

sang pinangita nila kag inusisa, sini-

lingan sila :
" Si Gedeon, anak ni loas,

among naghimo sina." Kag ang mga
tagabanwa iiagsililing kay loas :

30 " Pagowaa ang imo anak, agud
nga mamatay sia, tungud kay gindug-
mok niya ang halaran ni Baal, kag
ginutud niya ang Asera, nga yara sa

luyo niya
"

31 Kag si loas nagsiling sa tanan,

nga yara sa luyo niya :
"

i IMaluyag
bala kamo sa pa.gpakigkasaba tungud
kay Baal ? I Magaluwas kamo bala sa

iya? Bisan sin-o ang magpakigkasaba
tungud sa iya, mapatay sia sa wala pa
ang aga. Kon dios sia, magpakigkasaba
sia tungud sa iya kaugalingon; kay gin-

dugmok ang iya halaran."

32 Kag sadto nga adlaw gintawag si

Gedeon nga lerubaal*, nga nagasiling :

Jerubaal, magpakigkasaba.

"Magpakigkasaba si Baal batok sa iya,

tungud kay gindukmok niya ang iya
halaran."

33 Kag ang tanan nga Tvladian kag
ang Amalek, kag ang mga anak sang
Sidlangan, nagtilipon, kag nagtalabok
sila sang lordan, kag napahamtang sila

sing dulugan sa nalup5'akan sa lesreel. .

24 Kag ang Espiritu ni lehoba nag-
suklub kay Gedeon, kag pinatunog niya
ang budyong, kag si Ebieser ginpatipon
sa olehe niya.

35 Kag nagpadala sia sing mga ma-
nununda sa bug-os nga Manases, nga
sia man ginpatipon sa olehe niya. Su-
bufig man nagpadala sia sing mga ma-
nununda sa Aser, kag sa Sabulon, kag
sa Keptah, kag sila nagtalaklad sa

pagsugata sa ila.

36 Kag si Gedeon nagsiling sa Dios

:

"Kon buut ka magluwas sa Israel

tungud sang akon kamut, subung sang
ginsihng mo,

37 Yari karon, ako magabutang si-

ning panit nga balahibo sa iinasan ; kag
kon ang tun-og yara lamang sa panit,

kag kon mamala ang bug-os nga iban

nga duta, niyan magahangup ako, nga
pagaluvvason mo ang Israel sa tungud
sang akon kamut, subung sang ginsiling

mo."
38 Kag nahanabu sing subung sini.

Kag sa madason nga adlaw bumangon
sia sa aga pa gid kag pinuga niya ang
panit ; kag ginpatubud niya ang tun-og
sa panit, isa ka ilimnan nga puno sang
tubig.

39 Apang si Gedeon nagsiling sa

Dios :
" Indi magsiga ang imio kaakig

batok sa akon ; magahambal ako la-

mang sing isa pa gid : lam.ang maga-
tilaw ako liwan sang biitang karon sa
panit. Ginaampo ko sa imo, nga may
pagkamala sa panit lamang ; kag nga
may tun-og sa ibabaw sang bag-os nga
duta."

40 Kag sadtong gab-i ginhimo sang
Dios sing subung sini: may pagkamala
lamang sa panit, kag sa bug-os nga duta
yadto ang tun-og.

Tailo ka gatus nfa mga Israeliohon nagapapalasyo

sa kasoldadcsan ni Aladiaa

KAG si lerubaal, nga amo si Gede-
on, kag ang bug-os nga banwa nga

yara kaupud niya bumangon sa aga pa
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gid, kag pinahamtang nila ang dulugan
malapit sa tuburan sa Harod. Kag
yara sa aminhan niya ang dulugan sang
INIadian, sa luyo sang kabakoloran sa

INIore, sa nalupyakan.
2 Kag si lehoba nagsiling kay Gede-

on :
" Ang banwa nga yara kaupud

nimo tama ka madamu, agud nga igtug-

yan ko ang Madian sa ila kaniut ; basi

kon magdayaw sa iya si Israel batok sa

akon, nga nagasiling : Ang akon kamut
among nagluvvas sa akon.

3 Kag buhata karon ang pagpabantala
sa mga idulungug sang banwa, nga
nagasiling: Ang bisan sin-o nga ma-
haladlukon kag niakurugon magbalik
sia kag pumauli sia kutub sa bukid
sa Galaad." Kag nagbalalik gikan sa

tunga sang banwa ang duha ka pulo
kag duha ka libo, kag nabilin ang na-

piilo ka libo.

4 Kag si lehoba nagsiling kay Gede-
on :

" Tama pa gid kadamu ang banwa.
Padulhoga sila sa tubig ; kag didto
pagatilawan ko sila sa imo. Kag iga-

siling ko sa imo : Ini magaupud sa

imo, sia magaupud sa imo. Apang sa

bisan kay sin-o nga igasiling ko sa imo :

Ini indi magaupud sa imo, sia indi

magaupud."
5 Kag ginpadulhog niya ang banv/a

sa mga tubig. Kag si lehoba nagsiling

kay Gedeon :

'' Bisan sin-o nga mag-
dilap sing mga tubig sang iya dila,

subung sang pagdilap sang ido, yadto
sia ibutang mo sing pain; subung man
sini, ang bisan sin-o nga magduko, nga
nagaluhod sa paginum.."

6 Kag ang kadamuon sang mga nag-
dilap sang mga tubig, sa ila kamut nga
ginadala sia sa baba, nangintatlo ka
gatus ka tawo. Kag ang tanan nga
nabilin sang banwa nagduluko, nga
nagaluhod sa paginum sang tubig.

7 Kag nagsiling si lehoba kay Ge-
deon :

" Kaupud sining tatlo ka gatus
ka tawo, nga nagdilap, pagaluwason ko
kamo, kag igatugyan ko ang Madian sa

imo mga kamut. Kag magkadto ang
bug-os nga katav/ohan ang tagsatagsa
sa iya duug."

8 Kag ang banwa iiagkuha sing baion
sa ila mga kamut kag sang ila mga
budyong, kag ginpakadto ni Gedeon
ang tanan nga m^ga taga-Israel, ang
tagsatagsa sa iya layanglayang, kag
hinawiran niya yadtong tatlo ka gatus

ka tawo. Kag ang dulugan ni Madian
yara sa idalum niya, sa nalupyakan.

9 Kag nahanabu sadto nga gab-i, nga
si lehoba nagsiling sa iya :

" Tindug-ka
kag dulhog-ka sa dulugan, kay kina-
tugj^an ko sia sa imo mga kamut.

10 Kag kon may kahadluk ka sa pag-
duihog, dulhog-ka kaupud ni Pura, nga
imo hinuptan nayon sa dulugan.

11 Kag mabatian mo ang ginaham-
bal nila, kag ugaling ang imo mga ka-
mut manginmabaskug, kag magadulhog
ka sa dulugan." Kag sia nagdulhog
upud si Pura, nga iya hinuptanan, sa
ukbung sang mga tinawo sa hinganiban,
nga 7iagpuhdaw sa dulugan.

12 Kag si Madian kag si Amalek, kag
ang tanan nga mga anak sang Sidla-

ngan, naghalamyang sa nalupyakan,
subung sang kadamuon sang apan, kag
ang ila mga kamelyo dimaisip sa kada-
muon, subung sang balas nga yara sa

higad sang dagat.

13 Kag nag-abut si Gedeon, kag yari
karon, nga ang isa ka tawo nagasugila-
non sa iya kaupud sing isa ka damgo,
kag nagasiling sia sa iya :

" Yari karon,
nga ako nagdamgo sing isa ka damgo

:

nga gintan-aw ko ang isa ka tinapay
nga sebada, nga nagaligid tubtub sa
dulugan ni Madian, kag naglambut tub-

tub sa laj^anglayang, kag ginpamilas
niya sia kag napukan sia, kag ginsuli-

suii niya sia, kag ang laj^anglayang
napukan."

14 Kag ang iya kaupud nagsabat kag
nagsiling :

" Ini indi iban nga butang
kondi among hinganiban ni Gedeon,
anak ni loas, lalaki ni Israel : gintugyan
sang Dios sa iya mga kamut ang Ma-
dian kag ang bug-os nga dulugan."

15 Kag sang si Gedeon nakabati sang
sugid sang damgo kag sang iya kasay-

sayan, naghapa sia ; kag sang nagbalik sa

dulugan ni Israel, nagsiling sia :
" Ti-

lindug-kamo, kay kinatugyan ni lehoba
sa inyo mga kamut ang dulugan ni

Madian."
16 Kag sang pinutaputa ang tatlo ka

gatus ka tawo sa tatlo ka kinabon, gin-

hatagan niya ang tagsatagsa sa ila sing

mga budyong sa ila mga kamut kag mga
banga nga walay sulud patijig mga isu-

lulu sa sulud sang mga banga.

17 Kag nagsiling sia sa ila :
" Tumu-

iuk-kamo sa akon, kag maghimo-kamo
subung sang pagahimoon ko. Yari karon,
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nga kon ako maglambut sa ukbung sang
dulugan, niyan subung sang pagahimoon
ko, amo man ang himoon ninyo.

18 Kon ako magapatunug sang bud-
yong, ako kag ang tanan nga yara iipud

sa akon, niyan kamo magapalatunog
sang mga budyong, kamo man sa pali-

bot sang bug-os nga dulugan, kag maga-
sililing-kamo : j Tungud kay lehoba,

kag kay Gedeon

!

19 Kag limambut si Gedeon kag ang
isa ka gatus ka tawo, nga yara upud sa

iya, sa ukbung sang dulugan, sa ka-
munoan. sang pagpulaw sa tunga ang
gab-i, nga bag-o lang nila mailisan

ang mga bantay. Kag pinatunog nila

ang mga budyong, kag pinamuka nila

ang mga banga, nga gindala nila sa ila

mga kamut.
20 Ang tatlo ka kinabon nagpalatunog

sang mga budyong kag pinamuka nila

ang mga banga, kag kinaptan nila sa

mga kamut nga waia ang mga sulo, kag
sa mga too ang mga budyong sa pag-
patunug. Kag nagsilingit sila :

"
i
Ang

hinganiban ni lehoba kag ni Gedeon !

''

21 Kag napahamtang sila ang tagsa-

tagsa sa ila mga duug sa palibot sang
dulugan ; kag ang bug-os nga dulugan
nagdalagan kag nagpalagyo, nga naga-
silingit.

22 Kag ang tatlo ka gatus ka tawo
nagapalatunog sang mga budyong ; kag
binutang ni lehoba ang hinganiban sang
tagsatagsa batok sa iya kaupud sa

bug-OS nga dulugan. Kag ang dulugan
nagpalagyo tubtub sa Bet-sita, sa luyo
sang Serera, tubtub sa dulunan sang
Abel-meola, nayon sa Tabat.

23 Kag ginpatipon ang mga taga-
Israel gikan sa Neptali, gikan sa Aser,
kag gikan sa bug-os nga Manases, kag
ginlagas nila ang Madianhon.

24 Kag si Gedeon nagpadala man
sing mga manununda sa bug-os nga
bukid ni Epraim, nga nagasiling :

" Dulhog-kamo sa pagsugata sa Madian
kag agawa ninyo sa ila ang mga tubig
tubtub sa Bet-bara, kag ang Jordan."
Kag ang tanan nga mga taga-Israel

nagtilipon kag ginagaw nila ang mga
tubig tubtub sa Bet-bara, kag ang
lordan.

25 Kag gindakup nila ang duha ka
mga pangolo sang Madian, si Oreb kag
si Seeb

;
pinatay nila si Oreb sa pil-as

sang Oreb, kag si Seeb ginpatay nila sa

linasan sang Seeb, kag ginlagas nila ang
Madian kag gindala nila ang mga olo

ni Oreb kag ni Seeb kay Gedeon, sa isa

ka luyo sang lordan.

Ang kabikahan ni Epraim ginapalinong ni Gedeon

;

ginasilotan niya ang mga taga^Stikot kag taga-

Peouel, kag ginasikway niya ang kagani'

hanan.—Ang iya kamatayon.

8 KAG ang mga taga-Epraim nagsili-

ling sa iya :
"

i Ano bala ang gin-

himo mo sa amon, nga wala mo kami
pagtawga, sang nagapakadto ka sa pag-
awayan batok kay Madian? " Kag gin-

basol nila sia sing malupigon gid.

2 Kagsianagsilingsaila: "^ Ano bala
ang ginhimo ko karon nga nagapakig-
angay sa inyo ? l Indi bala ang sigpot

sang ubas ni Epraim labing maayo sang
ani sang ubas ni Abieser ?

3 Gintugyan sang Dios sa inyo mga
kamut ang mga pangolo sang Madian,
nga si Oreb kag si Seeb. Kag i ano bala
ang nasarangan ko sa paghimo nga
nagapaangay sa inyo ? " Niyan ang
kaakig nila batok sa iya nalugpayan,
sang pagsiling niya sining polong.

4 Kag nag-abut si Gedeon sa lordan

;

kag nagtabok sia sa iya, sia kag ang
tatlo ka gatus ka tawo nga yara kaupud
ni3'a, nga pinanlapyo sila, apaiig walay
sapayan nagalagas pa sila.

5 Kag nagsiling s a sa mga taga-Su-
kot :

" Ginaampo ko sa inyo, nga hata-

gan ninyo sing pila ka tinapay ang
katawohan nga nagasunud sa akon, kay
napanlapyo sila ; kag ako nagalagas kay
Seba kag kay Salmuna, nga mga hari

sang Madian.
6 Kag ang mga pangolo sang Sukot

nagsililing: iYara na bala ang palad
sang mga kamut ni Seba kag ni Salmuna
sa imo kamut, agud nga maghatag kami
sing tinapay sa imo kasoldadosan ?

"

7 Kag si Gedeon nagsiling :
" Tungud

sini, kon ikatugyan ni lehoba sa akon
kamut si Seba kag si Salmuna, pagalina-
son ko ang inyo unud sa mga tunuk kag
sa mga bugabuga sang kahanayakan."

8 Kag gikan didto nagtaklad sia sa

Penuel, kag naghambal sia sa ila sa

amo man nga bagay. Kag ang mga
taga-Penuel nagsabat sa iya sabung
sang pagsabat sang mga taga-Sukot.

9 Kag sia naghambal man sa mga
taga-Penuel, nga nagasiling: "Kon
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ako makabalik sa paghidaet, pagadug-
mukon ko ini nga tore."

10 Kay si Seba kag si Salmiina didto

sila sa Karkor, kag upud sa ila ang ila

dulugan, nga may mga napiilo kag lima

ka libo ka tawo, ang tanan nga mga
nagkalabilin sa bug-os nga dulugan sang
mga anak sang Sidlangan ; kag ang mga
napukan nanginisa ka gatus kag duha
ka pulo ka libo ka tawo, nga nagkalapot
sing hinganiban.

11 Kag nagtaklad si Gedeon sa dalan

sang mga nagapuluyo sa mga layangla-

yang sa Sidlangan sang Noba kag sang
logba, kag pinilas niya ang dulugan,

sang ang dulugan malinong.
12 Kag sang nalagyo si Seba kag si

Salmuna, ginlagas sila niya ; kag sa na-

kaptan na ang duha ka hari sang Madi-
an, si Seba kag si Salm-una, pinahangu-
yusan niya ang bug-os nga dulugan.

13 Kag si Gedeon, anak ni loas, nag-

pauji gikan sa pag-awayan sa taklaran

safl^ Heres.

14 Kag kumuha sia sing isa ka pama-
tan-on sa mga taga-Sukot, kag pina-

mangkot niya sia ; kag ginsulat niya sa

iya ang mga pangolo sarig Sukot kag
ang iya mga tigulang, kapitoan kag pito

ka mga tawo.

15 Kag nag-abut sia sa mga taga-Su-

kot, kag nagsiling sia: " Yari karon si

Seba kag si Salmuna, nga tungud sa ila

ginuligyat ako ninyo, nga nagasiling:

i Yara na bala ang palad sang mga ka-

mut ni Seba kag ni Salmuna sa imo
kamut, agud nga maghatag kami sing

tinapay sa imo mga tawo nga pinan-

lapyo ?

"

y
16 Kag kinuha niya ang mga tigulang

sang banwa, kag mga sapinit sang kaha-
nayakan, kag mga bugabuga, kag gin-

gamit niya sila sa pagsabdong sang mga
tinawo sa Sukot.

17 Subung man gindugmok niya ang
tore sa Penuel, kag pinamatay niya ang
mga tagabanv,^a.

18 Kag sumiling sia kay Seba kag kay
Salmuna :

"
l Ano bala yadtong mga

tawo nga pinamatay ninyo sa Tabor? "

Kag sila nagsalabat :
" Subung sa imo,

amo sila : ang tagsatagsa may dagway
sang anak sang hari."

19 Kag sia nagsiling: " Mga utud ko
sila, mga anak sang akon iloy. Magka-
buhi si lehoba, nga kon binuhi ninyo
sila, indi ko kamo pagpamatyon karon."

20 Kag nagsiling sia kay leter, nga iya
panganay :

" Tindug-ka, kag pamatya
sila." Apang ang pamatan-on wala
maggabut sa tagub sang iya hinganiban,
kay may kahadluk sia, nga karon bata
pa sia.

21 Niyan nagsiling sa iya si Seba kag
si Salmuna :

" Ikaw g'A ang magtindug
kag patya kami ; kay subung sang lalaki,

amo man ang iya kusug." Kag si Ge-
deon timindug, kag pinatay niya si Seba
kag si Salmuna. Kag kinuha niya ang
mga piini nga mga lati nga ginadald sang
ila mga kamelyo sa liog.

22 Kag ang mga taga-Israel nagsili-

ling kay Gedeon :
" Magmanginginoo-

ka namon, ikaw kag ang imo anak, kag
ang imo apo ; kay ginluwas mo kami sa

kamut ni Madian."
23 Apang si Gedeon nagsiling sa ila:

*' Indi ako manginginoo ninyo, bisan ang
akon anak magaginoo sa inyo : si leho-
ba magaginoo sa inyo."

24 Kag nagsiling sa ila si Gedeon:
"Buut ko paghimoon sa inyo ang isa

ka pangayo, nga ang tagsatagsa ihatag
nij'^a sa akon ang mga aritos nga yara
sa iya hinublas." Kay nagadala ang 7nga

kaaway sing mga aritos nga bulawan,
kay mga Tsmaelinhon sila.

25 Kay sila nagsililing :
" Sa maayo

nga kabubut-on igahatag namon sila."

Kag sang binuklad na ang isa ka panap-
ton, pinilak niya didto ang tagsatagsa
sang mga aritos nga sa ila hinublas.

26 Kag ang kabug-aton sang mga ari-

tos nga bulawan, nga iya pinangayo,
nanginisa ka libo kag pito ka gatus ka
siklo nga bulawan : walay labut sang
mga lati kag sang mga kabitkabit sang
duiungan, kag sang mga panapton nga
eskarlata nga gindala sang mga hari

sang Madian, kag walay labut sang mga
baliog nga gindala sang ila mga kamelyo
sa liog.

27 Kag sa ila sad to naghimo si Gede-
on sing isa ka Epod, nga pinahamtang
niya sa iya banwa sa Opra. Kag ang
bug-os nga Israel nakighilahe sa olehe
niya didto, kag nanginkasandaran sia

kay Gedeon kag sa iya bug-os nga balay.

28 Kag amo ining pagpasakup ni Ma-
dian sa atubangan sang mga anak ni

Israel, kag wala na nga mas-a sia maka-
bayaw sang iya oio. Kag naglinong ang
duta sing kap-atan ka tuig sa mga adlaw
ni Gedeon.
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29 Kag si lerubaal, anak ni loas, lu-

maicat kag nagpuyo sa i5'a balay.

30 Kag si Gedeon may mga kapitoan
ka anak sia nga naghalalin sa iya talod-

tod, kay madamu ang iya mga asawa.

31 Kag ang iya babae, nga yadto sa

Sikem, nanganak man sing isa ka lala-

ki ; kag binutangan niya sing ngalan
nga si Abimelek.

32 Kag napatay si Gedeon, anak ni

loas, sa maayo nga katigulangon, kag
ginlubung sia sa luiubngan sang iya

araay nga si loas, sa Opra sang mga
Abieserinhon.

33 Kag nahanabu nga, sang napatay
si Gedeon, ang mga inanak ni Israel

nagbalalik kag nanginhilahe sa olehe
sang mga Baal, kag gintukud nila nga
dios nila si Eaal-berit.

34 Kag wala na makadumdum ang
mga inanak ni Israel kay lehoba, nga ila

Dios, nga nagluwas sa ila sa kamut sang
tanan nila nga mga kaaway sa palibot.

35 Kag wala sila maggamit sang pa-
salamat sa balay ni lerubaal, ni Gedeon,
sono sa tanan nga mga kaayohan, nga
ginhimo niya kay Israel.

Mga saSa ni Abimelek kag silct sa iya.

9 KAG nagkadto si Abimelek, anak ni

lerubaal, sa Sikem, sa mga litud

sang iya iloy, kag nakighambal sa ila,

subung man sa bug-os nga panimalay
sang balay sang amay sang iya il6y,

nga nagasiling

:

2 " Ginaampo ko sa in3^o, nga igham-
bal ninyo sa mga idulungug sang tanan
nga m.ga taga-Sikem : I Ano bala ang
labing maayo nga sa inyo nga niagginoo
sa inj'o artg kapitoan ka tawo nga ta-

nan mga anak ni lerubaal, kon nga pag-
ginoohan kamo sang isa lamang ka la-

laki ? Panumduma-ninj'^o, nga inyo ako
tul-an kag inyo unud."

3 Kag naghambal tungud sa iya ang
mga utud sang iya iloy sa mga idulu-

ngug sang tanan nga mga taga-Sikeni

sining tanan nga mga polong, kag ang
tagiposoon nila nabuyok kay Abimelek,
kay nagasililing sila : " Aton utud sia."

4 Kag ginhatagan nila sia sing kapito-

an ka siklo nga pilak sang sinibahan ni

Baal-berit ; kag sa iya ginhinakayan ni

Abimelek ang mga tawo nga mga mata-
mad kag raapatuyangon, nga nagsulunud
sa iya.

5 Kag nagkadto sia sa balay sang iya
amay sa Opra, kag pinatay niya ang iya
mga utud nga mga anak ni lerubaal,
kapitoan ka tawo sa ibabaw sang isa
ka bato. Apang nabilin si lotam, ang
labing diyotay nga anak ni lerubaal, kay
nanago sia.

6 Kag ang tanan nga mga taga-Sikem
pating bug-os nga balay ni Milo, nag-
tiliponkag naglalakat sila, kag ginhimo
nila nga hari si Abimelek malapit sa
terebinto nga handumanan, nga yara sa
Sikem.

7 Kag ginsugid ini kay lotam. Kag
kumadto sia kag nagtindug sa putokpu-
tokan sang Gerisim. Kag sang binayaw
niya ang iya tingug, nagsingit kag nag-
siling sia :

" Pamatii ako ninyo, mga
taga-Sikem, kag nga pagdungon kamo
sang Dios.

8 Nagkaladto ang mga kahoy sa pag-
haplas sing hari sa ibabaw niia ; kag
nagsiling sila sa olibo : Maghar -ka sa
ibabaw namon.

9 Apang ang olibo nagsabat sa ila:

I Pagabaj'^aan ko bala ang akon lana, nga
ang Dios kag ang mga tawo nagapasi-
dungug sa akon, sa pagkadto sa paguyug
sa ibabaw sang mga kahoy ?

10 Kag nagsiling arg mga kahoy sa
Igera : Kari-ka, kag maghari-ka sa iba-
baw namon.

11 Kag nagsabat ang igera sa ila:

I Pagabayaan ko bala ang akon katam-
is, kag ang akon maayo nga bunga, sa
pagkadto sa paguyug sa ibabaw sang
mga kahoy ?

12 Kag nagsiling ang mga kahoy sa
pinuno sang ubas : Kari-ka, maghari-
ka sa ibabaw namon.

13 Kag ang pinuno sang ubas nagsa-
bat sa ila : i Pagabayaan ko bala ang
akonduga, nga nagalipay sa Dios kag
sa mga tawo, sa pagkadto sa paguyug sa
ibabaw sang mga kahoy ?

14 Niyan ang tanan nga mga kahoy
nagsililing sa sapinit : Kari-ka, maghari-
ka sa ibabaw namon.

15 Kag ang sapinit nagsabat sa mga
kahoy : Kon sa pagkamatuud maghap-
las kamo sa akon nga hari sa ibabaw
ninj'O, kari-kamo kag pasilong kamo sa
idalum sang akon landong ; kag kon in-

di, kalayong maggowa sa sapinit, kag
magupiis sia sang mga sedro sang Li-
bano.

16 Busa karon, kon sa may kamato-
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oran kag may katadlungan nangingawi
ninyo sa paghimo nga hari si Abimelek,
kag koii maayong ginhim^ ninyo kay
lerubaal kag sa iya balay, kag kon inyo
ginbayaran sia sono sang mga binuhatan
sang iya mga kamiit. . . .

17 Kay ang akon amay nakigaway
tungud sa inyo kag pinahamtang niya sa

katalagman ang iya kabuhi sa pagiuwas
sa inyo sa kamut ni Madian

;

18 Kag kamo nagtilindug karon batok
sa balay sang akon amay, kag ginpatay
ninyo ang iya mga anak, nga kapitoan
ka tawo, sa ibabaw sang isa ka bato, kag
ginbutang ninyo nga hari sa ibabaw sang
taga-Sikem si Abimelek, anak sang iya

hinuptan, tungud kay inyo utud sia ;

19 Busa, kon may kamatooran kag
may katadlungan nangingawi ninyo ka-

ron nahanungud kay lerubaal kag sa

iya balay, magkalaiipay-kamo kay Abi-
melik, kag sia man magkalalipay sa

inyo.

20 Kag kon indi, kalayong maggowa
gikan kay Abimelek, nga magupus sa

mga taga-Sikem kag sa panimalay ni

Milo ; kag kalayong maggowa gikan sa

mga taga-Sikem kag sa panimalay ni

Milo, nga magupus kay Abimelek."

21 Kag nagpalagyo si lotam, kag nag-
likaw kag nagkadto sia sa Beer, kag nag-

puyo sia didto malayo kay Abimelek,
nga iya litud.

22 Kag si Abimelek nagpangolo sa

ibabaw sang Israel sing tatlo ka tuig.

23 Kag nagpadala ang Dios sing isa

ka espiritu nga malaut sa tunga ni Abi-
melek kag sa mga taga-Sikem ; kag ang
mga taga-Sikem nagginawi sing pagka-
maluibon batok kay Abimelek

;

24 Agud nga ang paglugus nga nahimo
na sa kapitoan ka anak ni lerubaal kag
ang dugo nila maholog kag mahamtang
sa ibabaw ni Abimelek, nga ila litud, nga
nagpatay sia sa ila sadto, kag sa ibabaw
sang taga-Sikem, nga nagpalig-on sang
mga kamut niya sa pagpatay sang iya

mga litud.

25 Kag binutangan sia sang mga taga-

Sikem sing mga pumuluut sa mga putok-
putokan sarg mga bukid, nga nagapala-
mangan sa tanan nga mga nagaagi sa

lu3^o nila sa dalanon ; kag amo ini ang
kinasugid kay Abimelek.

26 Kag si Gaal, anak ni Ebed, nag-
abut upud ang iya mga utud, kag nagla-

ton sila sa Sikem. Kag ang mga taga-
Sikem nanalig sa iya.

27 Kag naggulowa sila sa latagon,
pinamupo nila ang ila kaubasan, kag
tinapakan nila ang ubas, kag naghilimo
sila sing mga kalipayan. Kag nagsulu-
lud sila sa simbahan sang ila mga dios,

kag nagkalaon sila kag nagilinum, kag
ginpakamalaut nila si Abimelek.

28 Kag si Gaal, anak ni Ehed, nagsi-

ling :
"

i Sin-o bala si Abimelek, kag
sin-o si Sikem, agud nga mag-alagad
kita sa iya ? l Indi bala sia anak ni

lerubaal ? kag l indi bala si Sebul ang
iya manughikot ? Alagad-kamo sa mga
tawo ni Hemor, amay ni Sikem. Apang
I ngaa bala magaalagad kita sa iya }

29 i
Oh !

i
Sin-o ang magbutang sini

nga banwa sa idalum sang akon kamut

!

Pagasobolon ko kunta si Abimelek."
Kag nagsiling sia kay Abimelek: "Du-
gangi ang imo kasoldadosan^ kag go-
wa-ka."

30 Kag si Sebul, nga manugmando
sang banwa, sang nakabati sang mga
polong ni Gaal, anak ni Ebed, nagsiga
ang iya kaakig.

31 Kag nagpadala, sia sa madinayaon
gid, sing mga manununda kay Abime-
lek, nga nagasiling :

" Yari karon, nga
si Gaal, anak ni Ebed, kag ang iya mga
utud nag-alabut diri sa Sikem ; kag yiri

karon, ginapainit nila ang banwa batok
sa imo.

32 Busa, tindug-ka karon sing kagab-
ilion, ikaw kag ang katawohan nga yara
kaiipud nimo, kag magbutang-ka sing

puut sa latagon.

33 Kag sa kaagahon, sa paggowa sang
adiaw, bumangon~ka kag damhagan-mo
ang banwa. Kag yari karoji, si Gaal
kag ang banwa nga yara kaupud niya
magagulowa batok sa imo, kag pagahi-
moon mo sa iya, sono sang pagitanyag
sa imo kamut."

34 Kag sang pagtindug ni Abimelek
sing kagab-ihon kag ang bug-os nga
banwa nga didto kaupud niya, nagbu-
tang sila sing pamuut batok kay Sikem
sa apat ka kinabon.

35 Kag si Gaal, anak ni Ebed, naggo-
wa, kag napahamtang sia sa salamputan
sang gawang sang banwa. Kag si Abi-
melek kag ang bug-os nga banwa nga
kaiipud niya, nagtilindug sa pulut-an.

36 Kag sang gintan-aw ni Gaal ang
banwa, nagsiling sia kay Sebul :

" Yari
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karon, ang banwa nagadulhog gikan
sa mga putokputokan sang mga bu-
kid." Kag si Sebul nagsiiing sa iya:

"Ginatan-aw mo ang landong sang mga
bukid nga kaangay sa mga tawo."

yj Apang si Gaal nagsulit sa pag-
hambal, kag nagsiiing: "Yadto karon
ang banv/a nga nagadulhog gikan sa ka-
taasan sang duta, kag isa ka Idnabon
nagapakari sa dalan sang terebinto sang
mga manugpakot."

38 Kag si Sebul nagsabat sa iya

:

"
I Diin na bala karon yadtong imo

baba nga nagsiiing ka : I Sin-o bala si

Abimeiek, agud nga mag-alagad kita sa

iya? ilndi ini bala ang banwa nga
gintamay mo ? Busa, gowa-ka karon,
kag pakigaway-ka batok sa iya."

39 Kag si Gaal naggowa, sa una sang
mga taga-Sikem. kag nakigaway sia

batok kay Abimeiek.
40 Apang ginlagas sia ni Abimeiek,

nga sa atubangan niya nalagyo sia, kag
madamu ang nagkalapukan nga patay,
tubtub sa salamputan sang gawang.

41 Kag si Abimeiek nabilin sa Ara-
ma ; kag ginsobol ni Sebul sa gowa si

Gaal kag ang iya mga litud, agud nga
indi na sila magpuluyo sa Sikem.

42 Kag nahanabu, sang madason nga
adlaw, nga ang banwa naggowa sa lata- 1

gon ; kag ginpahibalo ini kay Abime- I

lek. i

43 Kag sang nagkuha sia sing kata-
wohan, ginpahat niya sia sa tatlo ka

,

kinabon ; kag binutang niya sia sa pulut-
i

an sa latagon. Kag sang pagtan-aw
niya, yari karon, ang katawohan nga I

naggowa sa banwa ; kag tumindug sia
'

batok sa ila, kag pinilas niya sila,

44 Kag si Abimeiek, kag ang mga
kinabon nga kaupud niya, nagdalamhag
sila nga may kadalas, kag nagdululog
sila sa salamputan sang gawang sang
banwa. Kag ang ihan nga duha ka
kinabon nagdalamhag sa tanan nga
yadto sa latagon, kag pinamilas nila
sila.

45 Kag si Abimeiek nagpakigaway
batok sang banwa sadtong bug-os nga
adlaw, kag nakuha niya ang banwa,
pinatay niya ang katawohan nga yara
sa iya, kag ginlaglag niya ang banwa
kag ginsab-ugan niya sing asin.

46 Kag sang nahibalaon ini sang
tanan nga mga tagatore sang Sikem,

nagsululud sila sa kuta sang balay sang
dios nga si Berit.

47 Kag ginsugid kay Abimeiek, nga
nagtililipon ang tanan nga mga taga-
tore sang Sikem.

48 Niyan si Abimeiek nagtaklad sa
bukid sang Salmon, sia kag ang bug-
os nga katawohan nga kaupud niya.
Kag kumuha si Abimeiek sing isa

ka wasay sa iya kamut kag inu-
tud niya ang isa ka sanga sang
kakahoyan; kag sang binayaw niya,
pinas-an niya ini sa iya mga abaga, nga
nagasiling sa banwa nga didto kaupud
niya: "Ang makita ninyo nga ginabu-
hat ko, magdali-kamo, bimoa-ninyo sing
subung sang akon."

49 Kag amo ini ang bug-os nga banwa
nagutud man ang tagsatagsa sing sanga,
kag nagsulunud sila kay Abimeiek. Kag
pinamutang nila sila sa luyo sang kuta,
kag tinutdan nila sing kalayo ang kuta
sa ibabaw nila, sa bagay nga ang tanan
nga mga tagatore sang Sikem nagkala-
mata}'", nga may miga isa ka libo ka tawo
kag mga babae.

50 Kag si Abimeiek nagkadto sa Te-
bes ; kag binutangan niya sing dulugan
sa palibot sang Tebes, kag nakuha niya
sia.

51 Kag sa tunga sadto nga banwa
may isa ka tore nga maiig-on, nga sa
iya nagpaladangup ang tanan nga mga
lalaki kag mga babae, kag ang tanan
nga tagabanwa ; kag sa natakpan nila sa
olehe nila ang gawang, nagsalaka sila

sa atup sang tore.

52 Kag nag-abut si Abimeiek sa tore,

kag sang sinungoan nij^a sia, limambut
sia sa salamputan sang tore sa pagtutud
sa iya.

53 Apang ginholog sang isa ka babae
ang isa ka aliling sang galingan sa
ibabaw sang olo ni Abimeiek, kag na-
boong ang iya bagol.

54 Kag sa gilayon nagtawag sia sa
iya manugdala sang mga hinganiban,
kag sinilingan niya :

" Gabuta ang imo
hinganiban, kag pat5^a ako, agud nga
indi pagsilingon nahanungud sa akon :

Isa ka babae ang nagpatay sa iya." Kag
ginpalapsan sia sang pamatan-on kag
napatay sia.

55 Kag sang nakita sang mga Israeiin-

hon nga patay si Abimeiek, nagpalakad-
to ang tagsatagsa sa iya balay.

56 Kag amo ini ang pagbayad sang
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Dios kay Ablmelek sang kalainan nga
iya ginhimo sa iya amay, nga glnpama-
tay niya ang iya kapitoan ka utud.

57 Kag ang bug-os pa nga kalainan
sang mga tawo sa Sikem pinasaguli
sang Dios sa ibabaw sang ila mga oio

;

kag ang pagpakamalaut ni lotam, anak
ni lerubaal, nag-abut sa ibabaw nila.

Si Tola kag si lair nagahukoin kay Israel.

KAG sa olehe ni Abimelek, tumin-
dug sa pagluwas kay Israel si To-

la, anak ni Pua, nga anak ni Dodo, la-

la ki sa Isakar ; nga nagpuyo sia sa Sa-
mir, sa bukid sang Epraim.

2 Kag naghukom sia sa Israel sing

duha ka pulo kag tatlo ka tuig ; kag
napatay sia kag ginlubung sa Samir.

3 Kag sa olehe niya tumindug si lair,

nga Galaadnon, nga naghukom sa Israel

sing duha ka pulo kag duha ka tuig.

4 Ini sia may katioan ka anak, nga
nagakalabayo sa katioan ka polyino kag
may katioan sila ka banwa, nga ginahi-

ngalanan nga mga banwa sang lair

tubtub karon, nga sila yara sa duta sa

Galaad.

5 Kag napaty si lair, kag ginlubung
sia sa Kamon.

Ang Higa Israelinhon, nga sapigos sang mga
Filistinhoo ki'g sang tnga Amoninhon,

nagabilinulsul sila kag ang Dios

nagapatawad sa ila.

6 Kag ang mga anak ni Israel nagba-
lalik sa paghimo sing malaut sa mga
mata ni lehoba, kag nag-alagad sila sa

mga Baal kag sa mga Astarot, kag sa

mga dios sang Aram, kag sa mga dios

sang Sidon, kag sa mga dios sang Moab,
kag sa mga dios sang mga anak ni

Arnon, kag sa mga dios sang mga Pilis-

tinhon ; kag binayaan nila si lehoba, kag
v/ala sila mag-alagad sa iya.

7 Kag nagsiga ang kaakig ni lehoba
batok kay Israel, kag binaligya niya sila

sa mga kamut sang mga Pilistinhon kag
sa mga kamut sang mga anak ni Amon.

8 Kag ini sila nagsakit kag nagpigos
-:ang mga anak ni Israel sadto nga dag-
on shig napiiio kag walo ka tuig, sang
lanan nga mga anak ni Israel, nga didto

sa isa ka luyo sang lordan sa duta sang
Amoninhon, nga among sa Galaad.

9 Kag ang mga anak ni Amon nagtala-

bok sang lordan sa paghimo sing pakig-
away batok kay luda kag batok kay
Benyamin, kag sa balay ni Epraim, Kag
ang Israel ginpakalisud sing daku gid.

10 Kag ang mga anakni Israel nagsin-

git kay lehoba, nga nagasiling :
" Kami

nakasala batoic sa imo, kay amon ginba-
yaan ang amon Dios, kag nag-alagad
kami sa mga Baal."

11 Kag si lehoba nagsabat sa mga
inanak ni Israel :

"
,; Wala ko bala pag-

luwasa kamo sa mga Egiptohanon, sa

mga Amorinhon, sa mga Amoninhon,
kag sa mga Pilistinhon ?

12 Kag ang mga Sidoninhon, ang mga
Amalekinhon kag ang mga Maoninhon
nagpigos sa inyo, kag nagsilingit kamo
sa akon, kag ginluwas ko kamo sa ila

mga kamut.
13 Apang kamo, ginbayaan ako ninyo,

kag nag-alagad kamo sa mga dios nga
dumuluong : ngani indi na ako maglu-
was sa inyo.

14 Lalakat-kamo, kag magsingit-kamo
sa mga dios, nga ginpili ninyo sa inyo

;

nga magluwas sila sa inyo sa dag-on
sang inyo kalisdanan."

15 Kag ang mga inanak ni Israel

nagsalabat kay lehoba: "Nakasala
kami : himoa sa amon siling sang mina-
maayo sa imo mga mata; lamang luwa-
son mo kami karon nga adlaw.

"

16 Kag ginpalayo nila sa ila ang mga
dios nga dumuluong, kag nag-alalagad
sila ivay lehoba. Kag ang iya kalag
nagkasakit bangud sang pagpangabudlay
ni Israel.

17 Kag glnpatipon ang mga anakni
Amon, kag nagpahamtang sila sing

dulugan sa Galaad. Kag subung man
nagtilipon ang mga anak ni Israel, kag
napahamtang sing dulugan sa Mispa.

18 Kag ang banwa, ang mga pangolo
sa Galaad, nagsinilingay ang isa sa isa

:

"
I Sin-o bala ang magamanginpamuno

sang pagpakigaway batok sa mga anak
ni Amon ? Sia manginpangolo sa iba-

baw sang tanan nga mga pumuluyo sa

Galaad."

SI iepte nagaluwas kay Israel sa kamut sang mga
Amoninboa.—Ang iya saad nga dibinut-anan.

KAG si Iepte, nga Galaadnon, manu-
gaway sia nga maisug, anak sang

isa ka bigaon, nga si Iepte pinanganak
ni Galaad.
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2 Kag arig asawa ni Galaad nagpanga-
nak sa iya sing mga anak ; kag sang
nagkaladalagku ang mga anak sang asa-

wa, sinobol nila si TeptC; nga nagasili-

]ing: " Jndi ka magpanubli sa balay

sang amon amay, kay unon ka."

3 Kag nagpalagyo si lepte gikan sa

atubangan sang iya mga litud, kag nag-

puyo sia sa dula sang Tob. Kag nagti-

lingub sa iya ang mga tawo nga mapa-
tuyangon, nga sila kaunud niya naggulo-
wa sa mga panlkas.

4 Kag nahanabu nga, sa tapus sang
mga inadlaw, ang mga anak ni Amon
naghilimo sing pakigaway batok kay
Israel.

5 Kag tungud nga ang mga anak ni

Amon nagpakigaway batok kay Israel,

ang mga tigalang sa Galaad naglakat sa

uagkuha kay lepte gikan sa duta ni

Tob.
6 Kag nagsiling sila kay lepte

:

" Kari-ka, kag manginpangolo-ka na-

mon,agud nga makigaway kita batok
sa mga anak ni Amon."

7 Kag si lepte nagsiling sa mga tigu-

lang sa Galaad : l Wala bala ako ninyo
pagdiimti, kag sinobol ako ninyo sa

balay sang akon amay ? Kag i ngaa bala
nagakari kamo karon sa akon^ kon yari

kamo sa kalisdanan ?
"

8 Kag ang mga tigulang sang Galaad
nagsililing kay lepte :

'' Tungud man
ngani s'ni nga kabangdanan nagbalik
kami karon sa imo, agud magkari ka ka-

iipud namon, kag makigaway batok sa

mga anak ni Amon, kag manginpangolo
ka namon nga tar.an nga pumuluyo sa

Galaad."

9 Kag si lepte nagsiling sa mga tigu-

lang sang Galaad :
" Kon magpabalik

kamo sa akon, agud nga magpakigaway
ako batok sa mga anak ni Amon, kag
itugyan sila ni lehoba sa atubangan na-

kon, I manginpangolo bala ako ninj^o ?
"

10 Kag ang mga tigulang sang Galaad
nagsililing kay lepte :

" Manginmanug-
pamati si lehoba sa tunga namon, kon
indi namon paghimoon subung sang
ginsiling mo."

11 Niyan si lepte nag-abut kaiipud
sang m-ga tigulang sang Galaad, kag gin-

tukud sia sang banwa nga pangolo kag
punoan sa ibabaw niya. Kag si lepte

nagmitlang sang tanan niya nga mga
polong sa atubangan ni lehoba sa

Mispa.

12 Kag si lepte nagpadala sing ma-
nununda sa hari sang mga Amoninhon,
nga nagasiling :

"
i Anong imo bala sa

akon, nga nagkari ka sa akon sa pag-
himo sing pakigawayan sa akon duta ?

"

13 Kag ang hari sang mga anak ni
Amon nagsiling sa mga m.anununda ni

lepte :
'' Timgud kay ginkuha ni Israel

ang akon duta, sang pagtaklad niya
gikan sa Egipto, kutub sa Arnon tubtub
sa labok, kag tubtub sang lordan. Kag
karon iguli mo ini nga duta sa pag-
hidaet."

_
14 Kag nagsulit si lepte sa pagpadala

sing m.ga manununda sa hari sang mga
anak ni Amon,

15 Kag nagsiling sia sa iya: "Si
lepte nagsiling sing subung sini : Si
Israel wala magkuha sang duta ni Moab,
bisan sang duta sang mga anak ni
Amon.

16 Kay sang pagtaklad ni Israel gikan
sa Egipto, naglakat sia sa kahanayakan
tubtub sa dagat nga Mapula, kag liman-
but sia sa Kades.

17 Kag si Israel nagpadala sing mga
manununda sa hari sang Edom, nga
nagasihng: Tugutan-mo ako sa pag-
agi sa imo duta ; apang Avala sila, pag-
pamatii sang hari sang Edom. Nag-
padala man si Israel sa hari sang Moab,
nga wala man sia magbuut. Kag nag-
puyo si Israel sa Kades.

18 Kag nagkadto sia sa kahanayakan,
kag ginlibot niya ang duta sang Edom,
kag ang duta sang Moab, kag nag-abut
sia sa iuyo sang sulubangan sang duta
sang Moab, kag pinahamtang niya ang
dulugan sa isa ka pihak sang Arnon

;

kag wala sila magsulud sa dulunan sang
Moab, kay ang Arnon among dulunan
sang Rloab.

19 Kag nagpadala si Israel sing mga
manununda kay Sihon, nga hari sang
mga Amorinhon, hari sa Hesbon, kag
nagsiling sa iya si Israel : Tugutan-
m.o kami sa pag-agi sa imo duta tubtub
sa amon duug.
20 Apang si Sihon wala magpanalig

kay Israel sa pagtugut sa i3'^a sa pag-
agi sa iya dulunan. Kag sang natipon ni

Sihon ang bug-os niya nga katawohan,
nagbutang sia sing dulugan sa lahas

;

kag nakigaway sia batok kay Israel.

21 Apang si lehoba, nga Dios ni Is-

rael, nagtugyan kay Sihon kag sang
bug-OS nga banwa niya sa kamut ni
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Israel, kag ginpilas sila niya. Kag giii-

tagiya ni Israel ang bug-os nga duta

sang Amorinhon, nga mga pumuluyo
sadto nga ka-iutaan.

22 Gintagiya man nila ang bug-os nga
diilunan sang Amorinhon kutub sa Ar-
non tubtub sa labok, kag kutub sa

kahanayakan tubtub sa lordan.

23 Kag karon nga si lehoba, ang Dios
ni Israel, nagsobol sa mga Amorinhon
sa atubangan ni Israel nga iya banwa,

I ikaw bala ang magatagiya sa iya ?

24 Ang igahatag kunta ni Kemos, nga
imo Dios, sa imo nga kaugalingon, iindi

mobalapagakaugalingonon? Amo man
ang tanan nga ginhatag ni lehoba, nga
anion Dios, sa atubangan namon nga
kaugalingon, ini pagakaugalingonon na-

mon.
25 Kag karon, l ayhan may pagkalabi

ka kay Balak, anak ni Sepor, hari ni

Moab ? i Nagpangahas bala sia sa pag-

pakigaway batok kay Israel ? l Nakag-
himo bala sia sing pakigaway batok sa

ila?

26 Sang si Israel nagpuyo sing tatio

ka gatus ka tuig sa Hesbon kag sa iya

mga minoro, sa Aroer kag sa iya mga
minoro, kag sa tanan nga mga kaban-
ivaanan nga yara sa mga dulunan sang
Arnon, l kay ngaa bala wala nin3''o pag-
bawia sa ila sa amo nga dag-on ?

27 Nahanungud sa akon wala gid ako
makasala batok sa imo ; ikaw, naghimo
sing malain sa akon, sa pagpakigaway
sa akon. Si lehoba, nga among hukom,
maghukom sia karon sa tunga sang mga
anak ni Israel kag sang mga anak ni

Amon."
28 Apang ang hari sang mga anak ni

Amon wala niya pagpamatii ang mga
polong ni lepte, nga ginpadala sa iya.

29 Kag ang Espiritu ni lehoba nag-
kunsad saibabaw ni lepte ; kag naglaton
sia sa Galaad kag sa Manases, kag nag-

laton sia sa Mispa sa Galaad, kag gikan

sa Mispa sa Galaad naglaton sia sa mga
anak ni Amon.

30 Kag si lepte naghimo sing saad
kay lehoba, nga nagasiling :

" Kon
itugyan mo ang mga anak ni Amon sa

akon mga kamut,

31 Bisan sin-o nga maggowa sa mga
gawang sang akon balay sa pagsugata
sa akon, kon magpauli ako sa pag-
hidaet gikan sa mga anak ni Amon,

mangin iya sia ni lehoba, kag igahalad
ko sia sa iya sa halad nga sinunog."

32 Kag nagkadto si lepte sa mga anak
ni Amon sa pagpakigaway batok sa ila,

kag tinugyan sila ni lehoba sa iya kamut.

33 Kag pinilas sila niya sa daku nga
pagkalaglag kutub sa Aroer tubtub na-
yon sa Minit, kon sayoron duha ka piilo

ka mga banwa, kag tubtub sa Abel-
Keramim. Sa sini nagpalasakup ang
mga anak ni Amon sa atubangan sang
mga anak ni Israel.

34 Kag nag-abut si lepte sa Mispa sa
iya bakly ; kag yari karon, ang iya anak
nga babae naggowa sa pagsugata sa iya
nga may mga tambor kag mga pagsad-
sad ; kag amo lang sia, ang bugtong
niya ; walay labut sa iya, wala na sia

sing iban nga anak nga lalaki, bisan
babae.

35 Kag sang nakit-an sia ni lepte, ki-

nusnit niya ang iya mga panapton, nga
nagasiling :

"
! Abaw, anak ko ! Sa

pagkamatuud, ginapalapyo mo ako, kag
ikaw among sa mga nagapakalisud sa

akon : kay ako nakagbuka sang akon
baba kay lehoba, kag indi ko na sarang
makapasaguli."

36 Niyan sia nagsabat sa iya :
" Amay

ko, nagbuka ka sang imo baba kay le-

hoba, himoa sa akon ang subung sang
naghalin sa imo baba, tungud kay si le-

hoba naghimo nga sa imo sing pagtima-
lus sa imo mga kaaway, nga among mga
anak ni Amon."

37 Kag nagsiling sia sa iya amay

:

" Himoa sa akon ini : Pabayae ako
sing duha ka bulan, nga makadto ako
kag magdulhog sa mga bukid, kag hibi-

an ko ang akon pagkaulay, ako kag ang
akon mga upud nga mga babae."

38 Niyan sia nagsiling :
" Lakat-ka."

Kag pinabayaan sia niya sing duha ka
bulan. Kag naglakat sia pati ang iya

kaupdanan, kag hinibian niya ang iya

pagkaulay sa mga bukid.

39 Kag nahanabu nga, sang timaliwan
ang duha ka bulan, nagbalik sia sa iya

amay kag gintuman niya sa iya ang saad
nga nahimo. Kag sia wala makakilala
sang lalaki.

40 Kag nanginpalatukuran ini sa

Israel : nga sa tuigtuig nagakaladto ang
mga pamatan-on nga babae ni Israel sa

pagpasidungug sa anak nga babae ni

lepte, nga Galaadnon, sing apat ka ad-

law sa tuig.
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Aag inga Epraiminhoa ginadaug ni lepte. Si Ibsan, si Eion kag si Abdon mga hukom.

•iQ KAG ginpatipon ang mga lalaki ni

'^ Epraim, kag sila nag-alagi nayon
sa Aminhan, kag nagsiling sila kay
lepte :

"
l Kay ngaa bala naglakat ka

sa paghimo sing pakigaway batok sa

mga anak ni Anion, kag wala mo kami
pagtawga, agud nga magkadto kami
kaupud nimo ? Kami magasunug sa kala-

3''o sang imo balay sa ibabaw nimo."
2 Kag si lepte nagsiling sa ila :

" Ako,
kag ang akon banwa, may isa kami ka
daku nga pagpakigkasuay sa mga anak
ni Anion, kag nagtawag ako sa inyo, kag
wala ako ninyo pagluwasa sa ila mga
kamut.

3 Kag sang ginatan-aw ko, nga wala
ninyo ako pagluwasa, binutang ko ang
akon kalag sa palad sang akon kamut,
kag nag-agi ako nayon sa mga anak ni

Amon, Kagtinug>an sila ni iehoba sa

akon mga kamut. Kag i kay ngaa bala

nagtalaklad kamo karon batok sa akon
sa pagpakigaway sa akon ?

"

4 Kag sang gintipon ni lepte ang ta-

nan nga mga lalaki sang Galaad, nakig-

away sia batok kay Epraim. Kag ang
mga taga-Galaad ginpilas nila si Ep-
raim, kay nagsiling sila :

" Kamo, mga
Galaadnon, mga manlalagyo kamo ni

Epraim sa tunga ni Epraim kag sa tunga
ni Manases."

5 Kag gin-agaw sang mga Galaadnon
ang mga talabukan sang lordan sa atu-

bangan sang mga taga-Epraim. Kag
nahanabu nga, sang ang isa sang mga
manlalagyo sa Epraim, nagsiling :

" Bu-
ut ako mag-agi," ang mga taga-Galaad
namangkot sa iya : ''I Epraiminhon
bala ikaw ? " Kag kon sia nagsabat

:

"Indi;"

6 Niyan nagsiling sila sa iya :
" Busa,

isiling-mo : Shibolet," kag sia nagsiling

:

" Sibolet," kay indi sia makasarang pag-
mitlang sing igo gid ; niyan gindakiip nila

sia, kag ginpatay nila sia malapit sang
mga talabukan sang lordan. Kag nag-
kalamatay sadtong dag-on sa mga taga-
Epraim kap-atan kag duha ka libo.

7 Kag ginhukman ni lepte ang Israel

sing anum ka tuig, Kag napatay si

lepte, nga Galaadnon, kag ginlubung
sia sa tunga sang mga banwa sa Galaad.

8 Kag sa olehe niya, ginhukman si"

Israel ni Ibsan, nga taga-Betlehem,

9 Kag may katloan sia ka anak nga
lalaki ; kag katloan ka mga anak nga
babae ginpabana niya sa gowa, kag gin-

pakari niya gikan sa gowa ang katloan
ka anak nga babae, nga sa iya mga anak
nga lalaki. Kag ginhukman niya si Is-

rael sing pito ka tuig.

10 Kag napatay si Ibsan, kag ginlu-

bung sia sa Betlehem.
11 Kag sa olehe niya, ginhukman si

Israel ni Elon, nga Sabuloninhon. Kag
ginhukman niya si Israel sing napulo ka
tuig.

12 Kag napatay si Elon, nga Sabulo-
ninhon, kag ginlubung sia sa Ayalon,
sa duta ni Sabulon.

13 Kag sa olehe niya, ginhukman si

Israel ni Abdon, anak ni Hilel, nga Pi-

ratoninhon

;

14 Kag may kap-atan sia ka anak nga
lalaki kag katloan ka apo nga lalaki,

nga nagasalakay sa kapito-an ka pol-

yino. Kag ginhukman niya si Israel sing
walo ka tuig.

15 Kag napatay si Abdon, anak ni

Hilel, nga Piratoninhon ; kag ginlubung
sia sa Piraton, sa duta ni Epraim, sa bukid
sang mga Amalekinhon.

Ang mga Israelinhon gioapigos sang mga
Pilistinlion.

Pagkatawo ni Samson.

'iO KAG ang mga anak ni Israel nag-
•^ sulit sa paghimo sang malaut sa

mga mata ni Iehoba ; kag tinugyan sila

ni Iehoba sa kamut sang mga Piiistinhon

sing kap-atan ka tuig.

2 Kag may isa sadto ka tawo sa Sora,
sa panimalay sang mga Daninhon, nga
ginangalanan nga si Manoa. Kag ang
iya asawa baw-as, nga wala gid magpa-
nganak.

3 Kag sa sini nga babae nagpahayag
ang manugtunda ni Iehoba, kag nagsi-

ling sa iya: "Yari karon, nga ikaw
baw-as, kag wala ka pagpanganak, apang
magapanamkon ka, kag magaanak ka
sing isa ka anak nga lalaki.

4 Ngani karon, tan-awa, ginaam.po ko
sa imo, nga indi ka maginum sing alak,

bisan ilimon nga makahulubug, bisan

magkaon ka sing butang nga mahigko.
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5 Kag yari karon, ikaw magapanam-
.kon kag- magaanak sing isa ka anak nga
lalaki, kag walay igbuKilug nga mag-
agi sa iya olo, kay manginnasir sia sa
Dios kutub sa tiyan ; kag amo sia nga
magasugud sa pagluwas kay Israel sa
mga kamiit sang mga Pilistinhon."
6 Kag nag-abut ang asawa, kag si-

nugid niya yadto sa iya bana, nga naga-
siling :

*' Isa ka lalaki sang Dios nag-
abut sa akon, nga ang iya dagway
among daw dagway sang isa ka manug-
tunda sang Dios, nga makahaladluk sing
daku gid. Kag wala ako magpamang-
kot sa iya kon tagadiin sia kag kon sin-

o sia, kag wala sia magsiling sa akon
sang iya ngalan.

7 Apang nagsiling sia sa akon : Yari
karon nga ikaw magapanamkon, kag
magapanganak sing isa ka anak nga
lalaki : kag karon, indi ka maginuni
sing alak, bisan ilimnon nga makahulu-
bug, kag dili ka magkaon sing butang
nga mahigko ; kay ang bata manginna-
sir sa Dios kutub sa tiyan tubtub sa
adlaw sang i3'-a kamatayon."

8 Kag nangamuyo si Manoa kay leho-
ba kag nagsiling :

" Oh, Ginoo Ico, gina-
ampo ko sa imo, nga yadtong lalaki sang
Dios, nga ginpadala mo, magkari sa
amonliwan, kagtudloankamJ niya sang
anion paghimoon sa bata nga matawo."
9 Kag ginpamatian sang Dios ang

tingug ni Manoa ; kag ang manugtunda
sang Dios nagbalik liwan sa babae, sang
nagalingkod sia sa latagon, apang ang
iya bana nga si Manoa wala dira sa iya.

10 Kag ang babae nagdalagan sing
madali gid, kag binalita niya sa iya ang
tanan, nga nagasiling sa iya: "Yari
karon, nga nagpahayag sa akon ang la-

laki, nga nag-abut sa akon sang isa ka
adlaw."

11 Kag nagtindug si Manoa, kag nag-
sunud sa iya asawa ; kag sang nakalam-
but sa lalaki, nagsiling sia sa iya:
"

i Amo ikaw bala ang lalaki, nga nag-
hambal sa sini nga babae ? " Kag sia

nagsiling : " Amo ako."
12 Kag si Manoa nagsiling: "Busa

karon, kon matuman ang imo polong,
ia.no bala nga tulumanon sang bata kag
anonghimoon niya ?

"

13 Kag ang manugtunda ni lehoba
nagsiling kay Manoa: "Ang babae
magabantay sang tanan nga mga butang,
nga ginsiling ko sa iya :

14 Sia indi magakaon sang butang
nga nagahalin sa ulubasan ; dili magi-
mim sia sing alak, bisan ilimnon nga
makahulubug, kag indi magkaon sing
butang nga mahigko : pagabantayan ni-

ya ang tanan nga ginsogo ko sa iya."

15 Niyan si Manoa nagsiling sa ma-
nugtunda ni lehoba :

" Ginaampo ko sa
imo, nga igtugut mo nga maganganangan
ka sa amon, kag maghimos kami sing isa

ka diiyotay nga kanding, 7iga igahutavg
sa atubangan nimo."

16 Kag ang manugtunda ni lehoba
nagsiling kay Manoa :

" Bisan pagpa-
angananganon mo ako, indi ako mag-
kaon sang imo tinapay. Kag kon mag-
hlmo ka sing halad nga sinunog, ighalad
mo sia kay lehoba." Kay wala maka-
sayud si Manoa, nga amo sia ang manug-
tunda ni lehoba.

17 Kag nagsiling si Manoa sa manug-
tunda ni lehoba :

"
l Sin-o bala ang imo

ngalan, agad nga, ken matuman ang imo
polong pagapasidungan ka namon ?

"

18 Kag ang manugtunda ni lehoba
nagsiling sa iya: "^'Ngaa bala naga-
pamangkot ka sang akon ngalan ? Sia
among makatilingala."

19 Kag nagkuha si Manoa sing isa ka
diyotay nga kanding pati ang halad nga
kalan-on, kag ginhalad niya ini sa iba-

baw sang pil-as kay lehoba. Kag ang
manugtunda naghimo sing isa ka katinga-

lahan, nga ginatuluk ni Manoa kag sang
iya asawa.

20 Kay nahanabu nga, sang ang dab-
dab nagsaka glkan sa halaran nayon pa
langit, ang manugtunda ni lehoba nagsa-
ka man sa dabdab sang halaran; kag
sang pagkakita sini ni Manoa kag sang
iya asawa, naghalapa sila sa duta.

21 Kag ang manugtunda ni lehoba
indi nagpahayag liwan kay Manoa kag
sa iya asawa. Niyan nakilala ni Manoa
nga among manugtunda ni lehoba.
22 Kag nagsiling si Manoa sa iya

asawa :
" Sa pagkamatuud gid, maga-

kalamata}'' kita, kay nakakita kita sa

Dios."

23 Apang ang iya asawa nagsiling sa

iya :
" Kon buut kunta kita patyon ni

lehoba, wala magbaton sa aton mga
kamut sang halad nga sinunog, kag
sang halad nga kalan-on, bisan pa mag-
pahayag sia sa aton sini nga tanan,

bisan pa, sa sini nga dag-on, wala mag-
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bantala sa aton sing kaangay nga mga
butang."

24 Kag ang asawa nag-anak sing isa

ka anak nga ialaki, kag ginhingalanan
niya si a sang ngalan nga si Samson. Kag
ang bata nagtubo, kag ginpakamaayo
sia ni lehcba.

25 Kag ang Espiritu ni lehoba nag-
sugud sa pagtiklocl sa iya sa Mahane-dan,
sa tunga sang Sora kag sang Estaol.

PagpakasaS ni Samson ; anj; paktakon ka? an?

iya kasaysayan.

iA KAG nagdulhog si Samson pa
i^ Timna, kag nakita niya sa Tim.na
ang isa ka babae sa mga anak sang mga
Pilistinhon.

2 Kag nagtaklad sia liwan kag nanga-
soy sia sini sa iya amay kag sa iya
iloy, nga nagasiling :

" Ako nakakita
sa Timna sing isa ka babae sa mga
anak sang mga Pilistinhon: kag karon
igapaasawa ninyo sia sa akon."

3 Kag ang iya amay kag ang iya iloy

nagsiling sa iya: "^Wala bala sing
babae sa mga anak nga babae sang imo
mga utud, bisan sa bug-os nakon nga
banwa, agud nga maglakat ka sa pag-
kuha sing asavv^a sa mga Pilistinhon nga
ditinuli ? " Kag si Samson nagsabat sa
iya amay :

" Ipaasawa-mo yadto sia

sa akon, kay ini sia nagapaharauut sa
akon mga mata."

4 Kag ang iya amay kag ang iya iloy

wala sila makasayud, nga ini naggikan
kay lehoba. Kay sia nagapangita sing
kahigayonan batok sa mga Pilistinhon.

Sadto nga dag-on ang mga Pilistinhon

nagagalahum sa ibabaw ni Israel.

5 Kag si Samson nagdulhog upud
ang iya amay kag ang iya iloy sa
Timna. Kag sang limambut sila sa
mga ulubasan sang Timna, yari karon,
isa ka bataon nga leon nagpakari, nga
nagangorob, ayon sa iya.

6 Kag ang espiritu ni lehoba nag-
hikot sa ibabaw niya, kag gingisi niya
ang leon subung sang paggisi sang isa

ka diyotay nga kanding, nga wala. sing
bisan ano sa iya kamut. Kag wala niya
igsugid sa iya amay, bisan sa iya iloy,

ang iya ginhim.o.

7 Kag nag-abut sia, kag naghambal
sa babae, nga nagpahamuut sa mga
mata ni Samson.

8 Kag sang nagpauli sia sa tapus sang

pila ka adlaw sa pagkuha sa ij'-a, nagbu-
lag sia sa pagtan-aw sang lawas nga
garok sang leon ; kag yari karon, sa

I

lawas sang leon isa ka pulugyot sang
I putyokan kag dugus,
: 9 Kag sang kinuha ini sang mga palad
sang iya mga kamut, naglakat sia, nga
nagakaon sa dalanon ; kag nagkadto sia
sa iya amay kag sa iya iloy, kag ginha-
tagan man niya sila, kag nagkalaon
sila ; apang wala niya igbutyag sa ila

nga iya ginkulia ang dugos sa lawas
sang leon.

10 Kag nagdulhog ang iya amay sa
babae; kag si Samson naghimo didto

!

sing isa ka piesta, kay amo ini ang
ginahimo sang mga pamatan-on.

11 Kag nahanabu nga, sang nakita
nila sia, kinuha niya ang katloan ka
kaupud nga magupud sa iya.

12 Kag sa ila nagsiling si Samson:
" Ako magatugma karon sa inyo sing
isa ka paktakon. Kon sa pito ka adlaw
sang piesta mapatpatan ako ninyo, kag
ikapabutyag ninyo ini sa akon, maga-
hatag ako sa inyo sing katloan ka bayo
kag katloan ka ilislan nga mga panap-
ton.

13 Apang kon indi ninyo masayoran
sa pagpatpat sa akon, kamo magahatag
sa akon sing katloan ka bayo, kag sing
katloan ka ilislan nga mga panapton."
Kag sila nagsililing sa iya :

" Itugma sa
amon ang imo paktakon, kag pagapama-
tian namon sia."

14 Niyan nagsiling sia sa ila :

" Gikan sa manugkaon naggowa
ang pagkaon,

Kag sa makusug naggowa ang ka-
tam-is."

Kag sila w^ala makasarang magpatpat
sa iya paktakon sa tatlo ka adlaw.

15 Kag nahanabu nga, sang ikapito
ka adlaw, nagsiling sila sa asawa ni
Samson :

" Oloolohi ang imo bana, nga
igpatpat niya sa amon ang paktakon,
kon indi pagasunogon ka namon sa
kalayo, ikaw kag ang balay sang imo
amay. iGin-agda l/ami ninyo bala,
agud nga paghublasan ninyo kami ?

I Indi bala amo ?
"

16 Kag naghibi ang asawa ni Samson
malapit sa iya, kag nagsiling: " La-
mang nagadumut ka sa akon, kag wala
ka mahagiigma sa akon. Nagtugma ka
sing isa ka paktakon sa mga anak sang
akon banwa, nga wala mo igpatpat
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sa akon." Kag sia nagsiling sa iya

:

"Yari karon nga bisan sa akon amay
bisan sa akon iloy wala ko ikapatpat

;

kag I
igpatpat ko bala ini sa imo ?

"

iy Kag sia naghibi sa atubangan niya

sang pito ka adlaw, nga naglawig ang ila

pies^ta ; apang nahanabu nga, sa ikapito

ka adlaw pinatpat niya sia sa iya, kay
napilitan sia niya. Kag sia nagpatpat

sa mga anak sang iya banwa sang pak-

takon.
18 Kag sa ikapito ka adlaw, sa wala

pa magsalup ang adlaw% ang mga taga-

banwa nagsililing sa iya :

"
I Ano nga butang nga labi pa ka-

tam-is sa dugus ?

i Kag ano nga butang nga labi pa
ka kusug sang leon ?

"

Kag sia nagsiling sa ila :
" Kon wala.

ninyo kunta pagdaroha sa akon bakia,

wala gid kunta ninyo masapwi ang akon
paktakon."

19 Kag ang Espiritu ni lehoba naghi-

kot sa iya, kag nagdulhog sia sa Askalon,

kag pinilas niya ang katloan ka tawo kag
kinuha niya ang ila hinublas. Kag gin-

hatag niya ang mga ilislan sang mga pa-

napton sa mga nakapatpat sang pakta-

kon. Kag nagsiga ang iya kaakig, kag
nagtaklad sia sa balay sang iya amay.
20 Kag ang asav^ra ni Samson kina-

hatag sa iya upud, nga anay ginakaupud
niya.

Nagadaug si Samson sa mga Pilistinhon.

-I C KAG nahanabu, sa tapus sang pila

1^ ka mga adlaw, nga, sa dag-on sang

ani sangtrigo,nagduaw si Samson sa iya

a?awa, nga gindald ang isa ka kanding

nga diyotay, kag nagsiling sia :
" Ma-

gasulud ako sa akon asawa sa hulot sa

sulud." Apang ang amay sang asawa
wala magtugut sa iya sa pagsulud.

2 Kag nagsiling ang amay :
" Naghu-

nahuna gid ako, nga gindumtan mo sia,

kag gmhatag ko sia sa mio upud. Apang
ang iya manghod, I indi bala maayoayo
nga labi sa iya ? Busa manginimo sia,

ginaampo ko sa imo, nga tal-us niya."

3 Kag si Samson nagsabat sa ila

:

" Ako sa sini karon, manginwalay sala

sa mga Pilistinhon, kon paghimoan ko
sila smg malain."

4 Kag naglakat si Samson kag nagda-

kup sing tatlo ka gatus ka sakal, kag
kumuha sia sing mga isululo, kag sang

tinalabid niya ang ikog kag ikog, binu-
tangan niya sing isa ka isululu sa tunga
sang duha ka ikog.

5 Kag sang tinutdan niya ang mga
isululu, ginbuhian niya ang mga sakal sa
mga tanum sang mga Pilistinhon, kag
ginsunog niya ang mga tumpi kag mga
alanihon, kag mga kaolibahan.

6 Kag nagsiling ang mga Pilistinhon :

"
I Sin-o bala ang naghimo sini ?" Kag

kinasiling sa ila :
" Si Samson, ang

umagad sang Timnatinhon, kay kinuha
niya sa \ydL ang iya asawa kag ginhatag
sia sa iya upud." Kag nagtaklad ang
m-ga Pilistinhon, kag ginsunog nila sa

kalayo ang asawa kag ang iya amay.
7 Niyan si Samson nagsiling sa ila

:

"iBisan pa nga kamo naghilimo sing
subung sini, magatimalus ako sa inyo,

kag ugaling untatan ko."

8 Kag pinamilas niya sila sa paa kag
sa balikawang nga may daku nga kama-
tay ; kag nagdulhog sia, kag nagpiiyo sa

isa ka litik sang pil-as sa Etam.
9 Kag ang mga Pilistinhon nagtala-

laklad kag nagbutang sing dulugan sa

luda, kag nagiapta sila sa Lehi.

10 Kag ang mga lalaki sang luda nag-
siling sa ila :

"
l Ngaa bala nagtalaklad

kamo batok sa anion ?
" Kag sila nag-

sililing :
" Sa pagdakup kay Samson nag-

talaklad kami, sa paghimo sa iya subung
sang ginhimo niya sa amon."

11 iKag nagdululhog ang tatlo ka libo

ka tawo ni luda sa litik sang pil-as sa

Etam, kag nagsililing sila kay Samson

:

"iWala ka bala makasayud nga ang
mga Pilistinhon nagagalahum sa ibabaw
naton ? Kag I ano bala ang ginhimo mo
sa anion didto ?

" Kag sia nagsiling sa

ila :
" Ako naghimo sa ila subung sang

ginhimo nila sa akon."
12 Kag sila nagsililing sa iya :

" Ka-
mi nagdulhog sa pagdakup sa imo. kag
sa pagtugyan sa imo sa kam.ut sang mga
Pilistinhon." Kag si Samson nagsiling

sa ila: "Sumpa-kamo sa akon, nga
indi ako ninyo pagdamhagan,"

13 Kag sila naghalambal sa iya, nga
nagasiling :

" Indi, kondi pagadakpon
ka namon, kag igatugyan ka namon sa

ila mga kamut ; apang indi gid kami
magpatay sa imo." Niyan ginhigtan ni-

la sia sing duha ka lubid nga mga bag-o,

kag ginpataklad nila sia gikan sa pil-as.

14 Kag nag-abut sia tubtub sa Lehi,

kag ang mga Pilistinhon nagsilingit sa
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daku nga pagsingit sa pagsugata sa iya.

Kag ang Espiritu ni lehoba naghikot sa

iya, kag ang mga lubid nga yara sa iya

mga butkon nang nsubung sang lino nga
j

sinunog sa kalayo, kag ang iya mga gapus
|

nagkaladagdag sa iya mga kam-u!:.

15 Kag sang nakit-an niya ang isa

ka sulang nga lab-as sang asno, inimtay

niya ang kamut kag kinuha niya ini,

kag pinilas niya sa iya ang isa ka libo

ka tawo.
16 Niyan si Samson nagsiling

:

"
i
Sa sulang sang isa ka asno, isa

ka tinumpok, duha ka tinumpok

!

Sa sulang sang isa ka asno ginpilas

ko ang isa ka libo ka tav/o."

17 Kag nahanabu, sang pagkatapus
niya sa paghambal, nga pinilak niya ang
sulang sa iya kamut, kag ginangalanan
niya yadto nga duug nga Ramat-Lelii.-

18 Kag may daku sia nga kauhaw, kag
nagtuaw sia kay lehoba, kag nagsiling

:

"Ikaw ang naghatag sining daku ngaka-
luwasan tungud sang kamut sang imo uli-

pon : kag i mamatay bala ako karon sa

kauhaw, kag maholog ako sa mga kam^ut

sang mga ditinuli ?
"

19 Kag ginpalitik sang Diosangpil-as
nga gowabon nga didto sa Lehi, kag nag-
gulowa sa iya ang mga tubig, kag nagi-

num sia, kag nasaguli ang iya espiritu,

kag naumpawan sia. Tungud sini, gin-

hingalanan ini nga En-hakore,t nga sia

didto sa Lehi tubtub karon.

20 Kag ginhukman niya ang Israel,

sa mga adlaw sang mga Pilistinhon, sing

duha ka pulo ka tuig.

Si Samson ginadayaan ni Oelila.

kamatayon.

-Aag iya

KAG kumadto si Samson sa Gasa,
kag nakita niya didto ang isa ka

babae nga bigaon, kag nagsulud sia sa

iya.

2 Kag ginsiling sa mga taga-Gasa

:

" Si Samson nagkari diri." Kag linibu-

tan nila sia, kag binutangan nila sing

puut sadtong bug-os nga gab-i, sa ga-

wang sang banwa. Kag naghiiipus sila

sadtong bug-os nga gab-i, nga nagasili-

iing :
" i ubtub sa kasanag sang kaaga-

kon : niyan pagapatyon ta sia."

* Ramat-Lehi, bakolad sang sulang.

t En-hakore, tuburan sang nagatuaw.

3 Apang si Samson naghigda tubtub
sa tungang gab-i, kag sa tungang gab-i

nag'cangon sia ; kag sang kinaptan niya
ang mga takup sang gawang sang ban-
wa, pati ang duha ka haligi, binuklas
niya sila pati ang mga pintal, kagpinas-
an niya sila, kag nagtaklad sia nga dala
sila sa putokputokan sang bukid, nga
yara sa tampad sang Hebron.

4 Kag nahanabu, sa tapus sini, nga
naghigugma sia sa isa ka babae sa nalup-
yakan sang Sorek, nga sia ginangalanan
nga si Delila.

5 Kag nagialaklad sa iya ang mga
dunganon sang mga Pilistinhon, kag
nagsililing sa iya :

" Oloolohi sia, kag
tanawa kon sa diin magikan ang iya

daku nga kusug, kag kon ano nga pagka-
sarang namon sa paggahum sa iya, kag
paga- higtan namon sia sa pagpaubus
sa iya. Kag ang tagsatagsa sa amon
magahatag sa imo sing isa ka libo kag
isa ka gatus ka sikio nga pilak."

6 Kag si Delila nagsiling kay Samson

:

" Ginaampo ko sa imo, nga igsaysay mo
sa akon ang ginagikanan sang imo daku
nga kusug, kag kon paano ang paggapus
sa imo sa pagpaubus sa imo."

7 Kag nagsiling sa iya si Samson

:

" Kon paggapuson ako sang pito ka lu-

bid nga lab-as sa nana, nga wal^ pa
magmala, niyan magamaluya ako, kag
manginsubung ako sang bisan sin-o

nga tavv'o.

8 Kag ang mga dunganon sang mga
Pilistinhon nagdalala sa iya sing pito ka
lubid nga lab-as sa pana, nga wala pa
magmala, kag sa ila ginapus niya sia.

9 Kag didto ang mga tawo sa pulut-

an sa balay niya, sa hulut sa sulud. Kag
si Delila nagsiling sa iya :

"
j Samson,

ang mga Pilistinhon sa ibabaw nimo !

"

Kag binugto niya ang mga lubid, subung
sang pagbugto sang isa ka nahot sang
lanut, kon m.akabatyag sang kalayo.

Kag wala masayori ang tinago sang iya

kusug.
10 Kag si Delila nagsiling kay Sam-

son :
" Yari karon. ikaw nagyubit sa

akon, kay nagsiling ka sa akon sing mga
butig. Busa karon, isiling mo sa akon,
ginaamp j ko sa imo, sa ano sarang ka
magapus."

11 Kag si Samson nagsiling sa ?ya

:

" Kon gapuson ako sing malig-on gid

sing mga lubid nga mga bag-o ,nga sa

ila wala sing bisan ano nga nahimo, ako

333



16. 12. MANUGHUKOM. 16. 27.

magaluya kag manginsubung ako sa

bisan sin-o nga tawo."
12 Kag si Delila nagkuha sing mga

bag-o nga mga lubid, kag ginapiis niya
sia sa ila. Kag nagsiling sia sa iya

:

"
i
Samson, ang mga Pilistinhon sa iba-

baw nimo ! " Kag didto ang mga tawo
sa pulut-an sa huliit sa suliid. Kag pina-

mugto niya sila sa iya mga butkon su-

bung sang isa ka nahot.

13 Kag si Delila nagsiling kay Sam-
son :

" Tubtub karon gin5'^ubitan mo
ako kag ginsiling mo sa akon ang mga
kabutigan. Isiling-mo sa akon, sa ano
sarang ka paggapuson." Kag nagsiling

sia sa iya :
" Kon pagihabol mo ang pito

ka salapid sang akon olo sa tindiig sang
panapton."

14 Kag gingapus niya sia sing malig-

on sa likisan, kag nagsiling sia sa iya

:

"
i
Samson, ang mga Pilistinhon sa iba-

baw nim.o !
" Apang, sang sia nagmata

sa iya katuyo, ginabut niya ang likisan

sa hablon pati ang tindug sang panap-
ton.

15 Kag sia nagsiling sa Iya: "
i Pa-

ano nga pagsiling mo : ako nahagugma
sa imo, niyan nga ang imo tagiposoon
wala sa akon? Yari karon, nga sing

makatlo nga ginyubitan mo ako, kag
wala mo pa igpahayag sa akon, kon sa

diin ang imo daku nga kusug."

16 Kag nahanabu jiga, sang ginpilit

sia sa matag-adlaw ni Delila, tungud sang
ij'a mga polong, kag nga ginpasakit niya

sia, ang iya kalag ginpaakig tubtub sa

kamatayon.
1

7

Kag ginpahayag niya sa iya ang bug-
os niya nga tagiposoon, kag nagsiling

sia sa iya : "Wala pa gid sing ibululug

nga nag-agi sa akon olo ; kay ako
nasir sang Dios kutub sa tiyan sang
akon iloy. Kon mabulog ako, ang akon
kusug mahamulag sa akon, kag mangin-
maluya ako kag manginsubung sang
tanannga mga tawo."

18 Kag sang ginatan-aw ni Delila,

nga ginpahayag niya sa iya ang bug-
os niya nga tagiposoon, nagpadak'i

sia sa pagtawag sa mga dunganon
sang mga Pilistinhon, nga nagasiiing:
" Taklad-kamo karon, kay ginpahayag
niya sa akon ang iya bug-os nga
tagiposoon." Kag ang mga dunganon
sang mga Pilistinhon nagtalaklad sa

iya, kag nagdala sila sa ila mga kamut
sang pilak.

19 Kag ginpatolog niya sia sa iba-

baw sang iya mga tuhod ; kag nagtawag
sia sing isa ka tawo, kag binulogan niya
sia sing pito ka salapid sang iya olo,

kag sinugdan sia niya sa pagpaubus,
kag ang iya kusug nahamulag sa iya.

20 Kag nagsiling sia sa iya :
"

\ Sam-
son, ang mga Pilistinhon sa ibabaw
nimo ! " Kag nagmata sia sa iya kato-
logon, kag nagsiling sia: "Sa sini

karon magagowa ako, subung sang sa

iban nga mga tion, kagmagapalus ako."
Kag wala sia makasayud, nga si lehoba
nahamulag sa iya.

21 Kag dinakup sia sang mga Pilistin-

hon, kag linukatan sia nila sing mga
raata, kag rlinala nila sia sa Gasa kag
hinigtan sia sing mga talikala nga tum-
baga, kag naggaling sia sa balay sang
mga binilango.

22 Kag ang bohok sang iya olo nag-
sugud sa pagtubo, sa tapus sia mabulog.

23 Kag ang mga dunganon sang mga
Pilistinhon nagtilipon sa paghalad sing

daku nga halad kay Dagon, nga ila dios,

kag sa pagkasadya ; kay nagsililing

sila :
" Ang aton dios nagtugyan sa

aton mga kamut kay Samson, nga aton
kaaway."
24 Kag sang nagatan-aw sini ang

banwa, nagdalayaw sila sa ila dios, kag
nagsililing sila :

" Ang amon dios nag-
tugyan sa amon mga kamut sang amon
kaaway, kag sang manughapay sang
amon duta, nga nakapatay sang mada-
mu sa amon."

25 Kag nahanabu nga, sang nagkala-
Hpay ang tagiposoon nila, nagsililing

sila :
" Tawga-ninyo si Samson, agud

nga maglingawlingaw sia sa aton."
Kag tinawag nila si Samson gikan sa
bilangoan. Kag naghimo sia sa atu-

bangan nila sing mga kaladlawan ; kag
ginpatindug nila sia sa tunga sang mga
haligi.

26 Kag si Samson nagsiling sa pama-
tan-on, nga nagkaput sa iya sa kamut

:

"Ipapalapit ako, kag pahikapa ako sa

mga haligi, nga sa iya ang kalig-onan
sang balay, agud nga magsandig ako sa

ila."

27 Kag ang balay napuno sang mga
tawo, lalaki kag mga babae, kag ang
tanan nga mga dunganon sang mga
Pilistinhon yadto didto. Kag sa ibabaw
sang atup may mga tatlo ka libo nga
mga lalaki kag mga babae, nga naga-
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16. 28. MANUGHUKOM. 17. 13.

talan-aw sang paglingawlingaw ni Sam-
son sa ila.

28 Kag nagsingit si Samson kay
lehoba, kag nagsiling :

" Ginoo nga
lehoba, diimduraa ako karon kag paku-
suga ako, ginaampo ko sa iino, sini la-

mang karon, oh Dios, agucl nga sa isa

lang ka pagtimaliis, tungucl sang akon
duha ka mata, sarang ako makatimalus
sa akon sa mga Pilistinhon."

29 Kag ginkaptan ni Samson ang duha
ka haligi sa tunga, nga sa ibabaw nila

nagatungtung ang balay, kag ginham-
buyan niya ang isa sang iya kamut nga
loo kag ang isa sang iya kamut nga wala

;

30 Kag nagsiling si Samson :
" Ma-

patay ako kaupud sang mga Pilistinhon."

Kag kurauub sia, sa bug-os niya nga
kusug, kag naholog ang balay sa ibabaw
sang mga dunganon, kag sa ibabaw sang
bug-os nga banwa nga didto sa iya.

Kag ang mga patay nga ginpamatay
niya sa iya pagkam.atay, nanginlabi pa
ka damu sang mga ginpamatay niya sa

iya kinabuhi.

31 Kag nagdululhog ang iya mga utud,

kag ang bug-os nga balay sang iya amay,
kag kinuha nila sia. Kag dinala nila

sia, kag ginlubung nila sia sa tunga sang
Sora kag sang Estaol, sa lulubngan sang
iya amay nga si Wanoa. Kag sia nag-
hukom sa Israel sing duha ka piilo

ka tuig.

Cinatukud ni Mika ang diwafa sa iya balay,

KAG may isa sadto ka tawo sa
bukid sa Epraim, nga ginan gala-

nan nga si Mika

;

2 Kag nagsiling sia sa iya iloy : "Ang
isa ka libo kag isa ka gaius ka siklo nga
pilak nga kinawat sa imo, nga tungud
sa ila nagpangiiinialaut ka, nga ginham-
bal mo man sa akon mga idulungug,
yari karon, ini nga pilak j'^ari sa akon

:

ako ang nakakuha sa iya." Nij^an ang
iloy nagsiling sa i3'a :

" Pagpakamaa-
yohon ka ni lehoba, anak ko."

3 Kag inuli niya sa iya iloy ang isa ka
libo kag isa ka gatus ka siklo nga pilak,

kag ang iya iloy nagsiling :
' Kinahalaci

ko ii i nga pilak, sang akon kamut, kay
lehoba, tungud sang akon anak, agud
nga maghimo sia sing isa ka larav/an
nga tinigib kag isa ka larawan nga tinu-

naw ; kag karon, ginuli ko ina sa imo.'"'

4 Kag inuli niya sa iya iloy avig pilak,

kag iia^kuha ang iya iloy sing duha ka
gatus ka siido nga pilak kag hinatag liiya

sila sa manugtunaw ; kag hinimo niya
yadto nga isa ka larawan nga tinigib
kag sing isa ka larawan nga tinanaw,
kag ini sila yara sa balay ni Mika.

5 Kag ining tawo, nga si Mika, may
isa ka balay sang mga dios, kag ginhimo
niya ang isa ka epoJ kag mga terapim ;*

kag pinakabalaan niya ang isa sang iya
mga anak, nga manginsaserdote sa iya.

6 Sadto nga mga adlaw walay hari
sa Israel ; ang tagsatagsa naghimo
sang pinakamatadlung sa iya mga mata.

7 Kag may isa ka pamatan-on sa
Betlehem sa luda, sa kabikahan ni luda,
nga Lebinhon sia ; kag nagapanJugayaw
sia didto.

8 Ini nga tawo naghalin gikan sa
banwa sang Betlehem sa luda, nga
makadto sa pagpanlugayaw sa kon diin
niakakita sia sing dung. Kag sang naga^
lakat, nag-abut sia sa bukid ni Epraim,
sa balay ni Mika.

9 Kag si Mika nagsiling sa iya

:

"
I Diin ka bala magnalin !

" Kag sia

nagsabat :
" Ako Lebinhon, nga taga-

Betlehem sa luda, kag magkadto ako
sa pagpanlugayaw sa kon diin nga ako
makakita sing dung."

10 Niyan si Mika nagsiling sa iya

:

'Pabilin-ka sa akon balay, kag mag-
manginamiay ka nakon kag saserdote

;

kag ako magahatag sa imo sing napulo
ka siklo nga pilak sa tinuig, kag ang
isa ka ilislan sang panapton, kag ang
imo pagkaon." Kag ang Lebinhon nag-
pabilin.

11 Kag umuj^on ang Lebinhon sa
pagpuyo kaupud sadto nga tavv^o ; kag
ang pamatan-on nanginsubung nga sa
iya sang isa sang iya mga anak.

12 Kag ginpakabalaan ni Mika ang
Lebinhon, kag yadto nga pamatan-on
nanginsaserdote niya, kag didto sia sa

balay ni Mika.

13 Kag si Mika nagsiling: "Karon
nasayoran ko, nga si lehoba magahimo
sa akon sing maayo, tungud kay ang isa

ka Lebinhon among akon saserdote."

Terapim, mga dios sa balay.
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18.1. MANUGHUKOMe 18. 18.

Ang kabikahau ni Dan nagatutud sa banwa

sang Lais, kag nagapangawat sang

mga larawan ni Mika.

fO SADTO nga mga acllaw walay
•O hari sa Israel. Kag sadto nga
mga adiaw ang kabikahan sang mga
Daninhon nagapangita sing isa ka pa-

nublion nga pagapuy-an, kay wala pa
sing bi&an ano nga maholog nga pa-

nublion sa iya, tubtiib sadtong adlav/

sa tunga sa mga kabikahan ni Israel.

2 Kag ang mga anak ni Dan nagpa-
dala sa ila panimalay sing lima ka tawo
sa bug-OS nila nga kadamuan, mga tawo
nga maisug, gikan sa Sora kag sa

Estaol, agud nga saladsadon nila ang
duta kag usisaon sia. Kag nagsiling

sila sa ila : "Lakat-kamo, kag usisaon-

ninyo ang duta." Kag nag-abut ini sila

sa bukid ni Epraim, tubtub sa balay ni

Mika, kag didto naglilligda sila.

3 Kag sang didto sila malapit sa balay

ni Mika, nakilal-an nila ang tingug sang
pamatan-on nga Lebinhon. Kag sang
naglipas sila didto, nagsiliiing sila sa

iya :
"

I Sin-o bala ang nagdala sa imo
diri ? kag l ano bala ang ginahimo mo sa

sini nga duug ? Kag, l anong imo diri ? ''

4 Kag sia nagsiling sa ila :
'' Sa sini

kag sa sini nga bagay nakighimo sa akon
si Mika : ginasoholan ako niya, kag na-

gaalagad ako sa iya nga saserdote."

5 Kag sila nagsiling sa iya :
" Pangu-

tana-ka karon sa Dios, ginaampo namon
sa imo, agud nga amon masayoran kon
magakaayohan ang amon panlakatan,

nga ginahimo namon."
6 Kag ang saserdote nagsiling sa ila

:

"Lakat-kamo sa paghidaet,_ nga ang
inyong panlakatan, nga ginahimo ninyo,

yara sa atubangan ni lehoba."

7 Kag yadtong lima ka tawo nagtali-

wan, kag nag-alabut sila sa Lais ; kag
nakita nila, nga ang banwa nga didto sa

tunga niya nagapuluyo sing malig-on,

sono sa pamatasan sang mga taga-Sidon,

mga malinong kagmasinalig-onkag wa-
la sing bisan sin-o didto sadto nga duta,

nga magtistis sa bisan ano sa mga naga-
tagiya sing mga kaugalingon, kag ma-
layo sila sa mga taga-Sidon, kag wala
silay pagpakigisayo sa bisan kay sin-o."

8 Kag nagbalalik sila sa ila mga litud

sa Sora kag sa Estaol, kag ang ila mga
utud nagsiliiing sa ila: "^Maanoano
bala ? " Kag sila nagsiliiing :

9 " Tilindug-kamo kag magtaklad ki-

ta batok sa ila ; kay nakit-an namon ang
duta, kag yari karon, nga maayo gid sia.

Kag kamo nagadululog lamang diri.

Dili kamo magmatinamaron sapaglakat
kag pagsulud sa pagtagiya sadtong duta.

10 Kon makalambut kamo didto, ma-
gaabut kamo sa isa ka katawohan nga
masinaiig-on, kag ang duta among mala-
pad ; kay gintugyan na sia sang Dios sa

inyo mga kamut. Duug ini nga didto
wala makulangi sing bisan ano nga yara
sa duta."

11 Kag humalin sila didto, gikan sa
Sora kag sa Estaol, sa mga panimalay
sang mga Daninhon, ang anum ka gatus
ka tawo nga mga sangkap sang ila hi-

nganiban.
12 Kag nagtalaklad sila kag nagpaham-

tang sing dulugan sa Kiriat-iearim, sa
luda ; tungud sini ginhingalanan yadto
nga duug nga Mahane-Dan tubtub
karon. Yari karon, yara sia sa likod
sang Kiriat-iearim.

13 Kag gikan didto nag-alagi sila sa
bukid ni Epraim, kag nag-alabut sila

tubtub sa balay ni Mika.
14 Kag yadtong lima ka tawo nga

nagkadto sa pagsaladsad sang duta sang
Lais, nagsiliiing sa ila m^ga litud :

"
l Na-

kahibalo kamo bala nga sa sini nga mga
balay may isa ka epod kag mga tera-

pim, kag isa ka larawan nga tinigib kag
isa ka larawan nga tinunaw ? Busa,
taiupangda ninyo ang imo pagahimo-
on."

15 Kag sang paglipas nila didto, nag-
alabut sila sa balay sang pamatan-on
nga Lebinhon, sa balay ni Mika, kag
pinamangkot nila sia kon maanoano sia.

16 Kag ang anum ka gatus ka tawo
nga gikan sang mga anak ni Dan, nga
napanaklusan sila sang ila hinganiban^
nagtilindug sa salamputan sang gawang^

17 Kag sang simaka ang lima ka
tawo, nga nagkadto sa pagsaladsad
sang duta, nagsululud sila didto, kag
kinuha nila ang larawan nga tinigib,

kag ang epod, kag ang mga terapim,

kag ang larawan nga tinunaw. Kag
nagtindung ang saserdote sa salamputan
sang gavvang upud sang anum ka gatus

ka tawo nga mga napanaklusan sang ila

hinganiban.
18 Kag sang simulud yadto sila sa

balay ni Mika, kinuha nila ang larawan
nga tinigib, ang epod, kag ang mga
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18. 19. MANUGHUKOM. 19.5.

terapim, kag ang larawan nga tinunaw.
Kag ang saserdote nagsiling sa ila

:

"
i Ano bala ang ginhimo ninyo ?

"

IQ Kag sila nagsililing sa iya :
" Hi-

pus-ka ; ibutang mo ang imo kaniut sa

imo baba, kag kumari-ka upud sa

amon, kag manginamay ka namon kag
manginsaserdote. i Labi bala nga ma-
ayo sa imo ang magna igisaserdote nga
sa balay sang isa Ian ang ka tawo, kon
manginsaserdote ka sa isa ka kabikahan
kag isa ka panimalay sa Israel ?

"

20 Kag nagkalipay ang tagiposoon
sang saserdote, kag kinuha niya ang
epod, kag ang mga terapim, kag ang
larawan nga tinigib, kag nagsulud sa
tunga sang katawohan.

21 Kag nagbalalikid sila kag nag-
kaladto sila, kag binutang nila ang mga
kabataan kag ang kahayupan, kag ang
kasangkapan, sa atubangan nila.

22 Kag sang nakapalayo sila sa balay
ni Mika, ang mga tawo nga yadto sa
mga bala}'- nga kasilingan sang balay ni

Mika, nagtilipon kag nagsilimpon sa mga
anak ni Dan,

23 Kag nagsilingit sila sa mga anak
ni Dan. Kag ini sila nagbalalikid kag
nagsililing kay Mika :

"
; Ano bala ang

buut mo, rgi ginatipon mo ang mga
tawo sa amo nga siningit ?

"

24 Kag sia nagsiling :
" Ang akon

mga dios nga ginhimo ko, inyo ginkuha
kag ang saserdote, kag naglalakat
kamo. Kag l ano pa ang nabilin sa
akon? Busa i kay ngaa bala naga-
siling kamo sa akon : i Ano bala ang
buut mo ?

"

25 Kag ang mga anak ni Dan nag-
sililing sa iya :

" Indi pagpamatian ang
imo tingug sa tunga namon, basi pa
magdamhag sa ibabaw ninyo ang mga
tawo nga maakigon, kag madula ang
imo icabuhi kag ang kabuhi sang imo
panimala3%''

26 Kag ang mga anak ni Dan nagpala-
dayon sa ila dalanon. Kag sang pagka-
kita ni Mika nga sila mga labing mabas-
kug pa sa iya, nagbalikid sia kag nag-
pauli sa iya balay.

27 Apang sila, sang pagkuha nila sang
mga dios nga ginhimo ni Mika kag s^ng
saserdote nga yara sa iya, nag-alabut
sila sa Lais, sa isa ka banwa nga mali-
nong kag masinalig-on ; kag pinilasan
nila sila sa sulab sang hinganiban, kag
sinunog nila ang banwa sa kalayo.

28 Kag wala sing bisan sin-o nga mag-
luwas, kaj'- malayo ini sa Sidon, kag wala
sila sing paghilisayo sa bisan kay sin-o.

Kag yari sia sa nalupyakan nga yara
malapit sa Bet-Rehob. Kag ginpatindug
nila liwan ang banwa, kag nagpuluyo
sila sa iya.

29 Kag gintawag nila ang ngalan sang
banv\^a nga Dan, sono sang ngalan ni
Dan nga ila amay, nga natawo sa Israel

;

apang sadto anay ang ngalan sang ban-
wa among Lais.

^
30 Kag ang mga anak ni Dan nagpa-

tindug nga sa ila sing larawan nga tini-

gib, kag si lonatan, nga anak ni Gersom,
anak ni Manases, sia kag ang iya mga
anak, nanginsaserdote sila nga sa ka-
bikahan sang mga Daninhon, tubtub sa
adlaw sang pagkabihag sang data.

31 Kag napatindug nila sa tunga nila

ang larawan nga tinigib, nga ginhimo ni

Mika, sa bug-os nga dag-on nga ang
balay sang Dios didto sa Silo.

Ang makaniingil-ad nga saia sang inga

putnuluyo sa Gabaa.

4Q KAG sadto nga mga adlaw, Vv?ala

•^ sing hari sa Israel, kag nahanabu
nga ang isa ka tawo nga Lebinhon, nga
nagpanlugayaw sa suiud pa gid sa bukid
sang Epraim, nga nagkuha sia sing isa

ka babae, nga sa iya, sa Betlehem sa
luda.

2 Kag ang iya babae nagpanglahe sa
iban nga tawo, kag naghalin sa iya pa
balay sa iya am.ay sa Betlehem sa luda

;

kag nagpuyo sia didto sing mga adlaw,
nga apat ka bulan.

3 Kag nagtindug ang iya bana, kag
nagsunud sa iya sa pagpakighambal sa

iya sa tagiposoon, agad nga mapasaguli
sa i3^a. Kag nagdala sia sa iya sing isa ka
sologoon, kag duha ka asno. Kag sia

nagpasulud sa iya sa balay sang iya a-

may ; kag sang makit-an sang amay sang
pamatan-on nga babae, naggowa sia sa

pagsngata sa iya nga malipayon.
4 Kag ang iya ugangan, nga amay

sang babae nga pamatan-on, naghawid
sa iya ; kag nagpabilin sia kaiipud niya
sing tatlo ka adlaw ; kag nagkalaon
sila kag nagilinum, kag naghiligda sila

didto.

5 Kag nahanabu nga, sang ikap-at ka
adlaw, nagbiilugtaw sila sa aga pa gid,

kag sang nagbangon sia sa paglakat, ang
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amay sang pamatan-on nga babae nag-

siling sa iya umagad nga lalaki :
" Pa-

baskugon-mo ang imo tagiposoon sa isa

ka hungit nga tinapay, kag ugaling ma-
galakat kamo."

6 Kag naglilingkod sila nga duha sing

tingub, kag nagkalaon kag nag-ilinum

sila; kag ang amay sang pamatan-on
nga babae nagsiling sa bana :

" Busa,

nagaampo ako sa imo, nga maguyon ka
sa paghigda diri sining gab-i, kag mag-
kalipay ang imo tagiposoon."

7 Kag nagtindng ang tawo nga sa

paglakat, apang ang ugangan nagpilit

sa iya kag nagbalik sia kag naghigda
didto.

8 Kag sa ikalima ka adlaw nagbugtaw
sia sang aga pa gid sa paglakat ; apang
nagsiling ang amay sang pamatan-on
nga babae :

" Paglig-ona_ ang imo tagi-

posoon, ginaampo ko sa imo, kag mag-
hulat-ka tiibtub nga matunud ang a ilaw."

Kag nagkalaon sila sing tingub,

9 Kag ang tawo nagtindug sa pagla-

kat, sia kag ang iya babae, kag ang iya

sologoon, apang sinilingan sia sang iya

ugangan, nga amay sang pamatan-on
nga babae :

" Yari karon, ang adlaw
nagatunnd na, nagapalapit ang gab-i,

busa maghigda kamo. Yari karon, ang
adlaw nagasalup, maghigda-ka diri kag
magkalipay ang imo tagiposoon. Kag
magbulugtaw-kamo buas sa aga pa gid

nga sa inyo paglakat, kag magakadto
ka sa imo layanglayang "

10 Apang ang tawo wala magbuut sa

paghigda didto, kondi nga nagtindug sia

kag naglakat. Kag nakadangat sia tub-

tab sa lebus (nga amo ang lerusalem).

Kag gindala niya sa iya ang duha ka
asno nga napaniyahan, kag ang iya ba-

bae kaiipud niya.

11 Kag sang malapit sila sa lebus,

ang adlaw nagkatunud na gid, kag nag-
siling ang sologoon sa iya agaion :

" Ka-
ri-ka, ginapakilooy ko sa imo, kag mag-
lipas kita nayon sa sina nga banwa sang
mga lebusinhon, kag didto magahigda
kita."

12 Kag ang iya agaion nagsabat sa

iya :
" Indi kita maglipas sa isa ka ban-

wa nga ginapuy-an sang mga dumuluong,
nga indi sa mga inanak ni Israel, kondi
magapadayon kita pa Gabaa."

13 Kag nagsiling sia sa iya sologoon:
*' Kari-ka, kag magpalapit kita sa isa

sadtong mga duug, kag maghigda kita

sa Gabaa kon sa Rama."
14 Busa, nagpaladayon sila kagnagla-

lakat ; kag natunuran sila sang adlaw sa
malapit sa Gibea, nga iya ni Benyamin,

15 Kag naglipas sila didto, sa pagsu-
liid kag paghigda sa Gibea. Kag nag-
suiiid sila kag naglilingkod sila sa bala-

ligyaan sang banwa, kay walay sin-o

nga nagbaton sa ila sa balay sa paghig-
da.

16 Kag, yari karon, ang isa ka tawo
nga tigu'ang, nga nagpauli gikan sa mga
latagon sa iya pangabudlayan, sing ha-
pon. Kag ang tawo tagabukid sa Epra-
im, kag nagpanlugayaw sia subung nga
dumuluong sa Gibea ; apang ang mga
tawo sang duug mga Benyaminhon.

17 Kag sang ginbayaw niya ang iya
mga mata, nakita niya ang manuglakat
sa balaligyaan sang banwa. Kag nagsi-

ling ang tigulang :
"

i Diin ka makadto ?

Kag I diin ka maghalin ?
"

18 Kag sia nagsiling sa iya :
" Nag-ala-

gi kami gikan sa Betlehem sa luda pa
sulud pa gid sa bukid sa Epraim. Taga-
didto ako, kagnagkadto ako sa Betlehem
sa luda ; apang karon magakadto ako sa

balay ni lehoba, kag walay bisan sin-o

nga nagbaton sa akon sa iya balay.

19 Walay sapayan may kompay ako
kag sebada nga sa anion mga asno, kag
may tinapay kag alak nga sa akon, kag
sa imo alagad nga babae kag sa sologo-
on nga nagaupud sa imo mga alagad,

nga wala kami sing nakulang."
20 Kag nagsiling ang tigulang :

" Ang
paghidaet manginkaupud mo ; wala sing

ano man ; ang tanan mo nga ginakina-
hanglan manginsa isip nakon, lamang
nga indi ka maghigda sa balaligyaan."

21 Kag pinasulud niya sila sa iya ba-
lay, kag nagsamo sia sing halalbon sa

mga asno. Kag sila nagpanghinaw sang
ila mga tiil, kag nagkalaon kag nagili-

num sila.

22 Kag sang nagkalipay sila sang ila

mga tagiposoon, yari karon, ang mga
tawo sang banwa, nga mga anak ni Beliai,

naglilibot sa balay, kag nagdalamhag
sa gawang; kag naghambal sila sa tigu-

lang nga tagiya sang balay, nga nagsi-

liling :
" Pagowaa ang tav^^o nga nagsn-

lud sa imo balay, agud nga makilala
namon sia."

23 Kag ang tawo nga tagiya sang ba-

lay naggowa sa ila, kag nagsiling sa ila

:
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19. 24. MANUGHUKOM, 20. 11.

"Indi, mga utiid ko, ginaampo ko sa

inyo, nga indi kamo maghiiimo sa amo
nga kalainan ; kay ini nga tawo nagsu-
lud sa akon balay, indi kamo maghiiimo
sing kalangll-aran.

24 Yari kaion ang akon anak nga ba-
bae nga iiiay, kag ang babae niya

;
pa-

gapagowaon ko sila karon sa in3'o, kag
magpalaubu3-kamo sa ila, kag maghiii-

mo kamo sa ila sono sang inyo minama-
ayo ; apang sa sini nga tawo indi kamo
maghiiimo sining kangil-aran."

25 Kag yadtong mga tawo indi ma-
luyag magpamad sa iya. Kag kinaptan
sang tawo ang iya babae, kag pinagowa
nila sia sa ila. Kag sila nagkilala sa iya
kag ginpasipalahan nila sia sa bug-os
nga gab-i tubtiib sa aga, kag ginbuhian
nila sia sang pagpamanagbanag na.

26 Kag sang pagpamanagbanag, nag-
abut ang babae kag napukan sia sa sa-

lamputon sang gawang sang balay sang
tawo, nga diin ang iya ginoo, kag didto

sia tubtub nga nagsidlak ang adlaw.

27 Kag nagbangon sa aga ang iya
ginoo, kag binuksan niya ang gawang
sang balay kag naggowa sia sa pagkadto
sa iya dalanon ; kag yari karon, ang iya
babae nga napukan sa salamputan sang
gawang sang balay, nga ang mga kamut
sa ibabaw sang talangtang.
28 Kag sia nagsiling sa iya :

" Mag-
bangon-ka, kag amo na kita " ; kag walay
sin-o nga nagsabat. Niyan ginpaham-
tang niya sia sa ibabaw sang asno; kag
nagtindug ang tawo kagnagkadto saiya
duug.

29 PCag sang nag-abut sia sa iya balay,
nagkuha sia sing isa ka sundang, kag
kinaptan niya ang iya babae kag inutud-
utud niya sia sono sa iya m.ga tul-an, sa
napulo kag duha ka bahin, kag pinadala
niya sia sa bug-os nga dulunan sa Israel.

30 Kag nahanabu, nga ang tanan nga
nakakita sadto, nagsiling :

" Wala nga
ma-sa mahanabu, bisan makita sing su-
bung nga butang kutub sa adlaw nga ang
mga anak ni Israel nagtalaklad gikan sa
duta sa Egipto tubtub karon nga adlaw.
Pamalandonga-ninyo yadto sing maayo

;

batuna-ninyo ang laygay, kag magham-
bal-kamo."

Ad2 kabikahan ni Benyatsiin daw nagakalaglag.

fyf\ NIYAN naggulowa ang tanan nga
^yJ mga anak ni Israel, kag ang kati-

lingban ni Israel nagtipon, subung sa isa

lamang ka tawo, kutub sa Dan tubtub sa
Beer-seba pati ang duta sangGalaad, pa
lehoba sa Mispa.
2 Kag ang mga pangolo sa bug-os nga

banwa, ang tanan nga kabikahan ni Is-

rael, nag-alatubang sa katilingban sang
banwa sang Dios : mga apat ka gatus ka
libo nga mga tawo nga manuglakat, nga
naggalabut sing hinganiban.

3 Kag ang mga anak ni Eenyamin,
nagpalamati nga ang mga anak ni Israel

nagtaklad sa Mispa. Kag nagsiliiing ang
mga anak ni Israel :

" Isiling-ninyo nga
kon paano nahanabu ining kalainan."

4 Kag nagsabat ang Lebinhon, nga
bana sang babae nga ginpatay, kag nag-
siling :

" Ako nag-abut sa Gibea, nga iya
ni Eenyamin, ako kag ang akon babae,
sa paghigda.

5 Kag ang mga taga-Gibea nagtilin-

dug batok sa akon kag naghlibot sila sa
balay sing gab-i batok sa akon ; nagta-
lapat sila sa pagpatay sa akon, kag sa
akon bahae, nagpalaubus sila sa iya, sa
bagay nga napatay sia.

6 Kag kinaptan ko ang akon babae
kag inutudutud ko sia, kag ginpadala ko
sia sa bug-os nga kadutaan sang pa-
nubiion ni Israel ; kay nahimo nila ang
isa ka sala nga dulumtan kag ang isa

ka kangil-aran sa Israel.

7 Yari karon, tanan kamo, mga anak
ni Israel, ihatag-ninyo diri ang inyo
paghukom kag laygay."

8 Niyan ang bug-os nga banwa nag-
tindug subung sang isa lamang ka tawo,
nga nagasiling :

" wala sing sin-o sa
amon nga magakadtj sa iya layangla-
yang, bisan sin-o sa amon nga magaba-
lik sa iya bala}^

9 Kag ini amo karon ang amon paga-
himoon sa Gibea : batok sa iya maga-
talaklad kami tungud sa pagpapalad.

10 Kag magakuha kami sing napulo
ka tawo sa tagsa ka gatus sa tanan nga
kabikahan ni Israel ; kag isa ka gatus,

sa tagsa ka libo ; kag isa ka libo sa tag-

sa ka napulo ka libo, nga magpalangita
sila sing mga kalan-on nga sa banwa,
agiid nga, kon mag-abut sila sa Gibea
sa Benyamin, maghiiimo sila sa iya

sono sang tanan nga kangil-aran nga
ginhiino niya sa Israel."

11 Sa sini nagtilipon ang tanan nga
mga tawo ni Israel botok sa banwa, nga
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naghiliiisa subung sang isa lamang ka
tawo.

12 Niyan ang mga kabikahan ni Is-

rael nagpaladala sing mga tawo sa bug-
os nga kabikahan ni Benyamin, nga na-
gasililing :

"
l Ano baia ini nga kalainan

nga ginhimo sa timga ninyo ?

13 Busa, igtugyan-ninyo karon yad-
tong mga tawo, nga mga anak ni Belial

nga yara sa Gibea, agud nga pamatyon
naaion sila, kag pagpanason namon ang
kalainan sa Israel." Apang ang mga
Benyaminhon indi maluyag magpamati
sang tingug sang ila mga utud, nga mga
inanak ni Israel.

14 Kag ang mga anak ni Benyamin
nagtilipon gikan sa ila mga banwa sa

Gibea, sa paggowa sa pagpakigaway
batok sa mga anak ni Israel.

15 Kag ang mga anak ni Benyamin
nga gikan sa kaban^vaanan, inisip sila

sadtong adlaw may mga duha ka piilo

kag anum ka libo ka tawo nga nag-
galabut sing hinganiban, walay labut

sang mga pumuluyo sang Gibea, nga
naisip sila nga mga pito ka gat us ka
tawo nga pinili.

16 Sa kabug-osan sini nga banwa,
may pito ka gatus ka mga tawo nga
pinili nga mga walhon, nga sila tanan
sarang makaigo sa paghaboy sing lab-

yog sa isa ka bohok nga walay pag-
sala.

17 Kag naisip 7na?i ang mga tawo ni

Israel, walay labut sa kay Benyamin,
may mga apat ka gatus ka libo ka
tawo, nga naggalabut sing hinganiban,
nga tanan sila mga tawo nga sa pag-
awayan.

18 Kag nagtilindug ang mga anak ni

Israel kag nagtaklad sila pa Bethel kag
nagpangayo sila sing laygay sa Dios.

Kag nagsililing sila :
"

i Sin-o bala sa

anion ang magtaklad sing una sa pag-
pakigaway batok sa mga anak ni Ben-
yamin ? " Kag si lehoba nagsiling

:

" Si luda ang una."

19 Kag nagtilindug ang mga anak ni

Israel sa aga, kag nagbutang sila sing

dulugan sa atubangan sang Gibea.
20 Kag naggulowa ang mga tawo ni

Israel sa pagpakigaway batok kay Ben-
yamiji, kag ang mga tawo ni Israel nag-
pahamtang sing pasunud sa pag-awayan
batok sa ila sa atubangan sang Gibea.

21 Kag ang mga anak ni Benyamin
naggulowa sa Gibea, kag ginpamukan

sa duta, sadtong adlaw sa Israel, duha
ka piilo kag duha ka libo ka tawo.

22 Apang ang banwa, ang mga tawo
ni Israel, nagilisug liwan, kag nagpaham-
tang sing pasunud sa pag-awayan sa

amo nga duug, diin ang ginpahamta-
ngan nila sing pasunud sa nahauna nga
adlaw.

23 Kag ang mga inanak ni Israel

nagtaiaklad kag naghilibi sila sa atu-
bangan ni lehoba tubtub sa hapon, kag
nagpamangkot sila kay lehoba, nga
nagasiling :

"
i Magapalapit bala ako

liwan sa pagpakigaway batok sa mga
anak ni Benyamin nga akon utud?"
Kag nagsiling si lehoba :

" Magtak-
lad-kamo batok sa iya."

24 Kag nagpalalapit ang mga anak
ni Israel batok sa mga anak ni Benyamin
sa ikaduha nga adlaw.

25 Kag naggowa si Benyamin gikan
sa Gibea sa pagsugata sa ila sa ikaduha
nga adlaw, kag ginpamukan sa duta
liwan sa tunga sang mga anak ni Israel

ang napulo kag walo ka libo ka tawo, nga
tanan sila naggalabut sing hinganiban.

26 Niyan ang tanan nga mga inanak
ni Israel, kag ang bug-os nga banwa,
nagtaiaklad kag nag-alabut sila sa Bet-
hel, kag naghilibi sila, kag nagliiingkod
siia didto sa atubangan ni lehoba, kag
nagpuluasa sila sadto nga adlaw tubtub
sa hapon ; kag naghalalad sila sing mga
halad nga sinunog, kag sing mga halad
sa paghidaet sa atubangan ni lehoba.

27 Kag ang mga anak ni Israel nag-
palamangkot kay lehoba (kay didto ang
kaban sang pakigkatipan sang Dios sadto
nga mga adlaw

;

28 Kag si Pinees, nga anak ni Eleasar,
anak ni Aaron, didto sa atubangan niya
sadto nga mga adlav/), nga nagasililing

:

"
I Magapadayon pa bala ako sa paggowa

sa pagpakigaway batok sa mga anak
ni Benyamin, nga akon utud, kon ma-
gauntat ako ?

" Kag nagsabat si leho-
ba :

" Magtalaklad-kamo, kay buas iga-

tugyan ko sila sa inyo mga kamut."
29 Kag nagpahamtang si Israel sing

mga pulut~an sa palibot sa Gibea.

30 Kag ang mga anak ni Israel nag-
taiaklad batok sa mga anak ni Benyamin
sa ikatlo ka adlaw, kag nagpahamtang
sila sing pasunud sa pag-awayan batok
sa Gibea, subung sang iban nga mga
adlaw.

31 Kag ang mga anak ni Benyamin
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naggulowa batok sa katawohan, kag r^ag-

palayo sila sa banwa. Kag nagsulugud
sila sa pagpilas sang katawohan, nga gin-

pamatay nila sila, subung sang iban nga
mga adlaw, sa mga dalan, nga ang isa

sa ila nagataklad pa Bethel, kag ang isa

pa Gibea, sa latagon, daw may mga kat-

loan ka tawo sa Israel.

32 Kag nagsililing ang mga anak ni

Benyamin :
" Mga pilason sila sa atuba-

ngan naton, subung sang nahauna nga
adlaw." Apang ang mga inanak ni Is-

rael nagsililing :

'"' Magpalalagyo-kita,
kag magapalalayo kita sa ila sa banwa
padulong sa mga daian."

33 Kag ang tanan nga mga tawo ni

Israel nagtilindug sa ila duug, kag nag-
pahamtang sila sa pasunud sa pag-mva-
yan sa Baal-tamar, kag ang puut ni Israel

naghalalin sa ila duug gikan sa latagon
sang Geba.

34 Kag nag-alabut ang napulo ka libo

ka mga tawo nga pinili sa bug-os nga
Israel batok sa Gibea, kag ang pag-awa-
yan nagbaskug ; apang ang mga Benya-
minhon wala makahibalo nga ang ka-
lainan nagiambut na sa ila.

35 Kag si lehoba nagpilas kay Ben-
yamin sa atubangan ni Israel, kag ang
mga anak ni Israel naglaglag, sa Benya-
min, sadtong adlaw sing duha ka piilo

kag lima ka libo kag isa ka gatus ka
tawo, nga tanan sila naggalabut sing
hinganiban,

36 Kag nakita sang mga anak ni

Benyamin, nga pilason ang mga anak ni

Israel ; kay ini sila naghatag sing duug
ka}'' Benyamin, nga nagsalalig sila sa
mga pulut-an, nga ila ginpamutang
batok sa Gibea.

37 Kag ang mga sa pulutlut-an nag-
dalali kag nagdalamhag sa Gibea ; kag
ang mga sa pululut-an naguliina kag
pinilas nila sa sulab sang hinganiban
ang bug-os nga banwa.

38 Kag ang talanda-an nga ginkauyo-
nan sa tunga sang mga tawo ni Israel
kag sa mga puluiut-an, amo nga magpa-
tub-ok sila sing isa ka daku nga aso sa
banwa.

39 Kag ang mga tawo ni Israel nag-
ilisol sa pag-awayan, kag si Benya-
min nagsugud sa pagpilas kag pagpatay
sang mga tawo ni Israel, nga may mga
katloan ka tawo ; kay nagsililing sila :

" Sa pagkamatuud, mga pilason gid sila

sa atubangan naton subung sang sa na-
hauna nga pag-awaJ^"
40 Niyan nagsugud sa pagtub-ok sa

banwa ang daku nga aso, kag nagbalali-
kid ang mga Benyaminhon, kag, yari
karon, ang bug-os nga banwa nagsaka
sa aso nayon sa langit.

41 Kag nagbalalikid ang mga tawo ni
Israel, kag ang mga tawo ni Benyamin
nagkalalisang, kay nakit-an nila nga
nagiambut na sa ila ang kalainan.

42 Kag nagtalalikod sila sa atubangan
sang mga tawo ni Israel sa pagpalagyo
sa dalan sang kahanayakan ; apang ang
pag-away nagdangat sa ila ; kag ang
mga naghalalin sang mga banwa, gin-
panlaglag sila nila sa tunga nila.

43 Kag ginlikupan nila ang mga
Benyaminhon, kag ginlalagas nila sila,

gintapakan nila sila sa Menuha tubtub
sa tampad sa Gibea, sa luyo sang
Sulubangan,

44 Kag nagkalaholog sa Benyamin
mga napulo kag walo ka libo ka tawo,
nga tanan sila mga tawo nga maisug.

45 Kag nagtalalikod sila, kag nagpa-
lalagyo sila nayon sa kahanayakan sa
pilas nga Rirnon. Kag ginpangdugos
liwan sa mga dalanon ang mga lima ka
libo ka tawo ; kag ginsulunud nila sila

sing malapit tubtub sa Gidom, kag pini-

lasan nila sila sing mga duha ka libo

ka tawo.

46 Sa sini, ang tanan nga nagkalaholog
sadtong adlaw sa mga tawo ni Benya-
min, mga duhakapulo kag lim.a ka libo

ka tawo, nga naggalabut sing hinganiban
nga ang tanan sila mga tawo nga mai-
sug.

47 Apang ang mga anum ka gatus ka
tawo naglalalikod kag nagpalaiagyo
pa kahanayakan sa pil-as nga Rimon,
kag nagpuluyo sila sa pil-as nga Rimon
sing apat ka bulan.

48 Kag ang mga tawo ni Israel nag-
balaiik batok sa mga anak ni Benyamin,
kag pinilasan nila sila sa sulab sang hi-

nganiban, kutub sa mga tawo sang rnga
kabanwaanan tubtub sa mga kasapatan
kag sa tanan nga nakita nila. Labut pa,

ang tanan nga mga kabanv/aanan nga ila

nasapwan, ila tinutdan.

Ang paskauli sang kabikahan ni BenyamJii.

Qj KAG ang mga tawo ni Israel nag-
6—

» sulumpa sa Mispa, rga nagasi-
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liling: " Walay sin-o sa aton, nga ma-
gahatag sa iya anak nga babae nga asa-

wa sa mga Benj^iminhon.
2 Kag ang katawohan nag-abut sa

Bethel, kag naglilingkod sila didto tub-

tub sa hapon sa atubangan sang Dios,

kag ginbayaw nila ang ila tingug, kag
ncghilibi sila nga may daku nga pana-
labiton.

3 Kag nagsililing sila :
" Oh lehoba,

nga Dios ni Israel, ikay ngaa bala na-

hanabu ini kay Israel, nga nakulangan
karon sa Israel singisa ka kabikahan ?

"

4 Kag nahanabu nga, sang adlaw nga
madason, ang banwa nagbangon sing aga
pa gid, kag nagpatindug sila didto sing

Isa ka halaran, kag naghalalad sila didto

sir.g mga halad nga sinunog kag mga
halad sa pagbidaet.

5 Kag ang mga anak ni Israel nagsili-

ling :
"

i Sin-o bala sang tanan nga mga
kabikahan ni Israel, nga waia magtaklad
sa katilingban sa atubangan ni lehoba ?

"

Kay ginhim.o ang daku nga pagsumpa
batok sa indi magataklad kay lehoba sa

Mispa, nga nagasiling :
" Sa pagka-

matuud pagapatyon sia."

6 Kag naghilinulsul ang mga anak ni

Israel sa kabangdanan kay Benyamin,
nga ila utud, kag nagsililing sila :

" Isa

ka kabikahan nautiid karon kay Israel.

7 I Ano bala ang pagahimoon naton
nga sa ila, nga mga nagkalabilin, agud
nga may asawa sila, kay nagsulumpa kita

kay lehoba, nga indi kita maghatag sa

ila sang aton mga anak nga babae nga
asawa ?

"

8 Kag nagsililing sila :
"

i May tawo
bala sang mga kabikahan ni Israel, nga
wala magtaklad kay lehoba sa Mispa ?

"

Kag yari karon, walay tawo gikan sa

labes sang Galaad, nga nagtaklad pa
dulugan, sa katilingban.

9 Kag sang naisip ang banwa liwan,

yari karon, nga walay sin-o nga tawo
didto sa mga pumuluyo sang labes sang
Galaad.

10 Kag ang katilingban nagpadala
didto sing napulo kag duha ka libo ka
tawo sa mga labing maisug ; kag ginsogo

nila sila, nga nagasililing :
" Maglalakat-

kamo, kag pilason-ninyo sa sulab sang
hinganiban ang mga pumuluyo sang
Tabes sang Galaad kaiipud sang mga
babae kag mga kabataan.

11 Kag amo ini ang pagahimoon nin-

yo : Pagatagudilian ang tanan nga la-

iaki kag ang tanan nga babae, nga na-
kighulid sa lalaki."

12 Kag nakakita sila sa tunga sang
mga pumuluyo sa labes sang Galaad
sing mga apat ka gatus ka pamatan-on
nga babae nga mga ulay nga wala mag-
hululid sa lalaki. Kag gindala sila nila

sa dulugan sa Silo, nga yarasa duta sang
Kanaan.

13 Kag ang bug-os nga katilingban
nagpadala sa paghambal sa mga anak
ni Benyamin, nga yadto sa pil-as nga
Rimon, kag ginbantala nila sa ila ang
paghidaet.

14 Kag nagbalalik ang mga Benyamin-
hon sadto nga dag-on, kag ginhatagan
nila sila sing mga babae, nga ginpamuhi
nila sa mga babae sa labes sang Galaad

;

apang wala makatapud sa tanan.

15 Kag ang banw^a naghinulsul sa ka-
bangdanan ni Benyamin, tungudkaysi
lehoba naghinio sing litik sa mga kabi-
kahan ni Israel.

16 Kag nagsililing ang mga tigulang
sang katilingban :

"
I Ano bala ang paga-

himoon nga sa mga nagkalabilin, agud
nga may mga asawa sila, kay ang mga
babae ni Benyamin nagkalaglag sila?"

17 Kag nagsililing sila: "Ang mga
nakapalagyo sang Benyamin magsuliid
liwan sa ila mga kaugalingon, agud nga
indi pagpanason ang isa ka kabikahan
ni Israel.

18 Walay sapayan, kami indi sarang
makaghatag sa ila sing mga babae sa

anion mga anak nga babae ; kay ang
m.ga anak ni Israel nagsulumpa, nga na-
gasiling : Malauton yadtong magaha-
tag sing babae sa Benyamin."

19 Kag nagsililing sila :
" Yari karon,

may isa ka piesta ni lehoba sa tuigtuig

sa Silo, nga yara sa Aminhan sang
Bethel, sa luyo sang Sulubangan sang
dalan, nga nagataklad gikan sa Bethel

pa Sikem, kag sa Bagatnan sang Lebo-
na."

20 Kag nagsogo sila sa mga anak ni

Benyamin, nga nagasililing :
" Kaladto-

kamo, kag magpahamtang-kamo sa pu-
lut-an sa mga ulubasan

;

21 Kag tan-awa-ninyo, kag yari karon,

kon ang mga anak nga babae sa Silo

magulowa sa pagsaut sa mga salautan.

niyan maggulowa-kamo sa mga ulubasan
kag magkuha-kamo ang tagsatagsa sa

inyo sang inyo asawa sa mga anak nga
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babae sang Silo, kag magkaladto-kamo
pa duta ni Benyamin.
22 Kag koii mag-alabut ang ila mga

ginikanan kon ang ila mga utud nga
lalaki sa pagpakigsnay sa aton, kita

magasiling sa ila : Ihatag-ninj'o sila

sa amon nga hiyas, kay wala kami
magkuha nga sa tagsatagsa sing asawa
sa pag-awayan. Kamo, tungud kay indi

kamo naghatag sing mga babae sa ila,

karon manginmaka^asala kamo, kon

sagmiton tiaiyo sila.

23 Kag amo ini ang ginliimo sang
mga anak ni Benyamin ; nagkukiha sila

sing mga asawa, sono sang ila kada-
muon, sa tunga sang mga palasaut, nga
ginliigos nila sila. Kag naglalakat sila

kag nagpalauli sa ila palanublion, kag
nagpalatindug sila liwan sing mga
banwa kag nagpuluj^o didto sa ila.

24 Kag ang mga anak ni Israel nag-
talaliwan didto, sadto nga dag-on, ang
tagsatagsa sa iya kabikahan kag sa i3'a

panimalay ; naghalalin sila didto ang
tagsatagsa padulong sa iya palanublion.

25 Sadtong mga adlaw walay hari sa

Israel : ang tagsatagsa naghimo sing

ginpakamatadiung sa iya mga mata.

Si RUT.

Si Noeini kag ang iya umagaa nga babae.

1KAG nahanabu, sa mga adlaw nga
nagahukom ang mga Manughukom,

nga may gutum sa duta sa Israel. Kag
ang isa ka lalaki sa Betlehem sa luda
naglakat sa pagpanlugayavv sa kadutaan
sa Moab, sia kag ang iya asawa, kag ang
iya duha ka anak nga ialaki.

2 Kag ang ngalan sadtong tavvo amo
si Elimelek, kag ang ngalan sang iya

asav/a, si Noemi, kag ang ngalan sang
iya duha ka anak nga lalaki amo si

Mahalon kag si Kiiyon, mga Epratinhon,
sa Betlehem sa luda. Kag nag-alabut
sila sa duta sang Moab, kag nagpuluyo
sila didto.

3 Kag namatay si Elimelek, nga bana
ni Koemi, kag napabilin sia didto upud
ang iya duha ka anak nga lalaki.

4 Kag ini sila nagpalangasawa sing

mga babae nga Moabinhon. Ang nga-
lan sang isa amo si Orpa, kag ang
ngalan sang isa, si Rut ; kag nagpuluyo
sila didto sing napiilo ka ti\ig.

5 Kag nagkalamatay man sila nga
duha, si Mahalon kag si Kiiyon, kag
ginbayaan ang babae sang iya duha ka
anak kag sang \y3. bana.

6 Kag nagtindug sia upud ang iya

duha ka umagad nga babae kag nagbalik
sia sa kadutaan sang Moab ; kay naka-
bati sia sa duta sang I\Ioab, nga ginduaw

ni lehoba ang iya banwa sa paghatag
sa ila sing tinapay.

7 Kag naggowa sia sa duug, sa diin

sia nagpuyo, kag upud sa i3^a ang i3'a

duha ka umagad nga babae ; kag nag-
sulugud sila sa paglakat sa pagbalik sa

duta sang luda.

8 Kag si Koemi nagsiling sa iya duha
ka umagad nga babae :

" Lakat-kamo,
balik-kamo ang tagsatagsa sa in3'o sa

baJay sang iya 1163% Si lehoba maghimo
sa in3'o sing pagkalooy, subung sang
ginhimo ninyo sa mga napatay kag sa

akon.

9 Tugutan kamo ni lehoba nga ma-
kakita kamo sing kapahuwa3'an, ang
tagsatagsa sa baldy sang iya bana."

Kag hinalukan sila niya, kag ginbayaw
nila ang ila tingug kag naghilibi sila.

10 Kag sila nagsililingsai3'-a: ''Indi;

apang magapauli kami kaiipud nimo
sa imo banwa."

11 Kag si Noemi nagsabat: "Ealik-

kam^o, mga anak ko. iKay ngaa bala

pa gid nga maupud kamo sa akon?

I May mga anak pa bala ako nga lalaki

sa tiyan, nga mga mangininy'o bana?
12 Balik-kamo, mga anak ko, lakat-ka-

mo ; kay ako tigulang na sa pagpamana.
Kag kon magsiiing ako : May paglauni

ako, kay bisan pa kon sa sini nga gab-i

makapamana ako kagmagpanganak ako
a3^han sing mga lalaki

;

13 iPagahulatoii ninyo bala sila tub-

343



1.14. SI RUT. 2.9.

tub nga magkadalagku ? ^Buut bala

kamo magpugung sa pagpamana? Indi,

mga anak ko ; matuud iiga labi pa ka
daku ang akon kapaitan sang sa inyo,

kay ang kamut ni lehoba ginbayaw batok
sa akon."

14 Apang sila, sang ginbayaw nila

ang ila tingug, naghilibi ; kag si Orpa
naghaluk sa iya ugangan, apang si Rut
nagimpon sa iya,

15 Kag si Noemi nagsiling; ''Yari

karon, ang imo bilas nga babae nagbalik
sa iya banwa kag sa iya mga dios. Balik-

ka kag sumunud sa imo bilas nga
babae."

16 Kag si Rut nagsiling :
" Dili ka

magpilit sa akon nga magbiya sa imo,
nga magbalik ako malayo sa imo : ka}/^

sa bisan diin ikaw makadto, magakadto
ako ; kag sa bisan diin ikaw magpuyo,
ako magapuyo. Ang imo banwa, akon
banwa ; kag ang imo Dios, akon Dios.

17 Sa diin ikaw mamatay, mamatay
ako, kag didto pagailubung ako. Ini

pagahimoon ni lehoba sa akon kag ini

pagaidugang sa akon, kon ang iban nga
butang sang kamatayon makapabulag
sa akon kag sa imo."

18 Kag nakita ni Noemi, nga malig-

on sia sa iya pagtapat sa pagupud sa

iya, kag naguntat sa paghambal sa iya.

19 Kag naglalakat sila nga duha tub-

tub nga nag-abut sila sa Betlehem. Kag
nahanabu nga, sang nagasululud sila sa

Betlehem, ang bug-os nga banwa naggu-
bot bangud sa ila, kag nagsililing sila

:

"
I Indi bala amo ini si Noemi ?

"

20 Kag sia nagsabat sa ila :
" Indi

ninyo ako pagtawgon nga si Noemi,*
kondi tawga-ninyo ako nga si Mara,t
kay sa daku nga kapaitan ginbutang ako
sang Makagagahum.

21 Ako naglakat nga puno, apang
ginpabalik ako ni lehoba nga wala sing

suliid. I Kay ngaa bala nga ginatawag
ninyo ako nga si Noemi, sa tapus si leho-

ba nagpamatuud batok sa akon, kag ang
Makagagahum nagpakalisud sa akon ?

"

22 Sa sini nagbalik si Noemi kag si

Rut, nga Moabinhon, nga iya umagad
upud sa iya, nga nagbalik sila sa kadu-
taan sang Moab. Kag nag-abut sila sa

Betlehem sa pamuno sang ani sang mga
sebada.

* Noemi, mga kasadyaan ko.

t Mara .kapaitan.

Si Rut nagkadto sa pagpanlaghaw sa

latagon ni Boas.

KAG si Noemi may isa ka himata
sang iya bana, laiaki nga gamhanan

sa mangad, sa panimalay ni Elimelek,
kag ang iya ngalan amo si Boas.

2 Kag si Rut, nga Moabinhon, nagsi-

ling kay Noemi :
" Tugutan-mo ako sa

pagkadto sa latagon, kag nga magpamu-
lot ako sa tunga sang mga uhay, sa olehe
sadtong tawo nga sa iya mga mata maka-
kita ako sing bugay." Kag sia nagsabat
sa iya :

*' Lakat, anak ko."

3 Kag naglakat sia, kag sang pag-abut
niya, naglaghaw sia sa latagon sa olehe
sang mga mangangani. Kag nahanabu
sa wala paghunahunaa, nga ang bahin
sang latagon nahanungud kay Boas, nga
amo sa panimalay ni Elimelek.

4 Kag yari karon, si Boas nag-abut
gikan sa Betlehem, kag nagsiling sa m.ga
mangangani :

'' Si lehoba magiipud sa

inyo." Kag sila nagsililing :
" Si lehoba

magpakamaayo sa imo."

5 Kag si Boas nagsiling sa iya alagad
nga natulinan sang mga mangangani:
"iSa kay sin-o bala ining pamatan-on
nga babae ?

"

6 Kag ang alagad nga natulinan sang
mga mangangani nagsabat kag nagsi-

ling: "Amo ang pamatan-on nga ba-
bae nga Moabinhon, amo sia nga nagba-
lik kaupud ni Noemi gikan sa duta sang
Moab.

7 Kag nagsiling sia sa amon : Tugutan-
mo ako sa pagpanlaghaw, kag nga pag-
tiponon ko sa tunga sang mga inupung
sa olehe sang mga mangangani. Kag
nag-abut kag nagpadayon sia diri kutub
sa aga pa tubtub karon, luwas lamang
ang isa ka tion, nga naglingkod sia sa ba-
lay."

8 Kag si Boas nagsiling kay Rut

:

*'
I Indi bala ikaw magpamati, anak ko ?

Dili ka magkadto sa pagpanlaghaw sa

iban nga latagon, bisan maglabang ka
diri, kondi magsimpon ka sa akon mga
pamatan-on ,nga babae.

9 Magsisiling ang imo mga mata sang
latagon nga pagaanihon, kag sunda sila.

Kag ako I indi bala nagsogo ako sa mga
pamatan-on nga laiaki, nga indi ka nila

pagkuhiton ? Kag kon uhawon ka, kad-

to-ka sa mga ilimnankag maginum sang
tubig, nga pagakuhaon sang mga pama-
tan-on nga laiaki."
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10 Kag sia naghapa kag nagyaub sa

duta, kag nagsiling sa iya :
''

I Kay ngaa
bala nakakita ako sing bugay sa imo
mga mata, agiid nga ikaw magkilala sa

akon, nga dumuluong ako ?
"

11 Kag si Boas nagsabat kag nagsiling

sa iya :
" Ginasugiran ako sang tanan

nga imo ginbuhat sa imo ugangan nga
babae, sa tapus na mapatay ang imo
bana ; kag kon paano nga binayaan mo
ang imo amay kag ang imo iloy, kag ang
duta nga didto ka natawo, kag nagkari

ka sa isa ka banwa, nga wala mo maki-
lala kutub kahapon, bisan sa isa kaha-

pon.
12 Magbalus si lelioba sang imo binu-

hatan, kag ang imo balus manginnimpit
gikan kay lehoba, nga Dios ni Israv'il,

nga sa idalum sang iya mga palcpak

nagkari ka sa pagpasilong."

13 Kag sia nagsiling: "Ginoo ko,

kabay pa nga makakita ako sing bugay
sa atubangan sang imo mga mata ; kay
ginlipay mo ako, kag naghambal ka sa

tagiposoon sang imo alagad, bisan ako
indi subung sang isa sang imo mga
sologoon nga babae."

14 Kag si Boas nagsiling sa iya sa

oras sang pagkaon :
" Kari-ka diri, kag

magkaon sang tinapay, kag itusmog sa

langaw ang imo hungit." Kag nagling-

kod sia sa luyo sang mga mangangani,
kag sia nagtunghol sa iya sang sinanlag,

kag nagkaon sia kag nabusug, kag
nagtipig sia sing salin.

15 Kag nagtindug sia sa pagpanlag-
haw. Kag nagsogo si Boas sa iya mga
alagad, nga nagasiling :

" Magpanlaghaw
sia sa tunga gid sang mga inupung, kag
indi ninyo sia pagpakahuy-an.

16 Kag bisan pa kumuha-kamo sitig

diyotay sa mga inupong nga pagabayaan
ninyo, nga iya pagpanglaghawon, kag
dili ninyo sia pagsawayon."

17 Kag nanlaghaw sia sa latagon
tubtub sa hapon, kag ginlinas niya ang
iya napamolot, kag nanginsubung sang
isa ka epa sang sebada.

18 Kag ginpas-an niya sia, kag napauli
sa banwa ; kag ang iya ugangan nakakita
sang iya napamolotan. Kag kinuha man
niya ang salin nga iya gintipigan sa

tapus na mabusug sia, kag ginhatag
niya ini sa iya.

19 Kag nagsiling sa ij^a ang iya uga-
ngan :

"
i Sa diin ka bala magpanlaghaw

karon ?, kag i sa diin ka bala magpanga-

budlay ? Manginpakamaayohon ang na-
kilala sa imo." Kag sia nagpanugid sa

iya ugangan, kon sin-o ang iya ginpa-

ngabudlayan, kag nagsiling : "Ang nga-

lan sang lalaki, ngasa iya nagpangabud-
lay ako karon amo si Boas."
20 Kag si Noemi nagsiling sa iya

umagad :
" Manginpakamaai'^ohon sia

ni lehoba, kay wala sia magdumili sang
iya kaayohan bisan sa mga buhi, bisan

31 mga patay. Kag nagsiling sa iya si

Noemi :
" Aton himata amo yadtong

lalaki, kag sa aton mga manuggawad
amo sia."

21 Kag si Pail, nga Moabinhon, nag-
siling: "Sia nagsiling man sa akon:
Simpon-ka sa akon mga pamatan-on
tubtub nga matapus nila ang tanan nga
akon alanyon."

22 Kag si Noemi nagsiling kay Rut,

nga iya umagad :
" Maayo, anak ko, nga

maglakat ka kaupud sang iya mga solo-

goon nga babae, kag nga indi ikaw makita
nila sa iban nga latagon."

23 Kag nagsimpon sia sa mga sologo-

on nga babae ni Boas, nga nagapanlag-
haw tubtub nga matapus ang ani sang
mga sebada, kag sang mga trigo. Apang
nagpuyo sia upud sang iya ugangan.

Ang katadlungan sang gawad.

3 KAG nagsiling sa iya ang iya uga-
ngan nga si Noemi :

" Anak ko,

I indi bala ako makapangita sa imo sing

kapahuwayan, nga didto may kaayo ka ?

2 Kag karon si Boas, nga sa iya mga
sologoon nga babae nakigupud ka, l indi

bala sia ang anion himata? Yari karon,
sia magapahangin sa sini nga gab-i sang
sebada sa linasan.

3 Magpanghinaw-ka kag magpang-
haplas-ka, kag magpanaput-ka sang imo
mga panapton, kag magdulhog-ka sa

linasan. Indi ka magpakilala sa lalaki,

tubtub nga sia makatapus sa pagkaon
kag sa paginum.

4 Kag yari karon kon sia maghigda,
tatapa ang duug sa diin sia maghigda,
kag magkadto-ka, kag buksan-mo ang
mga tiil, kag maghigda-ka didto, kag sia

magasiling sang imo pagabuhaton."

5 Kag nagsiling sia sa ij^a :
" Pagabu-

haton ko ang tanan nga imo ginasiling

sa akon."
6 Kag nadulhog sia sa linasan, kag
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ffinhimo niya ang tanan nga ginsogo sa

iya sang iya ugangan.

7 Kag snng nakakaon kag nakainiiin

si Boas, kag ang iya tagiposoon nagkali-

pay, nagkadto sia sa paghigda sa ukbung
sang tinumpok. Niyan nagpalapit sia

sing hipus gid, kag binuksan niya ang
iya mga tiil, kag naghigda sia.

8 Kag nahanabu sa tunga sang gab-i,

nga nahadluk ining tavvo, kag nagduko
;

kag yari karon, ang isa ka babae nga
yara nagahigda sa iya tiilan.

9 Kag sia nagsiling :
'*

i Sin-o ka ba-

la?" Kag sia nagsiling: " Ako amo
si Rut, nga imo alagad. Ibuklad ang
imo pakpak sa ibabavv sang imo alagad

;

tungud kay ikav/ amo ang manuggawad
nakofu"

10 Kag sia nagsiling :
" Pakamaayo-

hon ka ni lehoba^ anak ko
;
ginpahayag

mo ang kapunoan sa imo kaayohan sa

katapusan labi pa sa nahauna nga dung,
nga wala ka magsunud sa mga pamatan-
on nga lalaki, nga mga imol kon manga-
ranon.

11 Kag karon, dili ka magkahadluk,
anak ko

;
pagahimoon ko sa imo ang

tanan nga imo igasiling ; kay ang tanan
nga gawang sa akon banwa nakahibalo,

nga ikaw among babae nga but-anan.

12 Kag karon bisan, sa pagkamatund,
nga ako may katadlungan sa paggawad,
may isa pa ka maniiggawad nga labing

malapit sa akon.

13 Higda-ka ; kag sa pagkaaga, kon
sia maluyag sa paggawad sa imo, ma-
ayo ; maggawad sia. Apang kon sia

indi buut maggawad sa imo, pagagawa-
ron ko ikaw, magkabiihi si lehoba. Hig-
da-ka tubtub sa aga."

14 Kag naghigda sia sa iya tiilan tub-

tub sa aga ; kag bimangon sa indi pa
magkilalahay ang isa kag isa. Kag si

Boas nagsiling :
" Indi mahibaloan nga

ang babae nagsulud sa linasan."

15 Kag nagsiling sia sa iya: Dalha
diri ang baliog, nga yara sa ibabaw ni-

mo, kag isalud sia," Kag ginsulud niya
ini,kagsianagsukub sing anum ka sukub

san.g sebada, kag ginlulan niya sia. Kag
napauli sia sa banwa.

16 Kag sang pag-abut niya sa iya

ugangan, ini sia nagsiling sa iya :
"

i Sino
bala, anak ko ? " Kag sinugid niya sa iya

ang tanan nga ginhimo sa sadtong lala-

ki nga sa iya.

17 Kag nagsiling sia: "Ining anum

ka sukub sang sebada hinatag niya sa
akon, kay nagsiling sia sa akon : Indi
ka magpauli, nga walay suk'id sa imo
ugangan."

18 Kag si Noemi nagsiling: "Ling-
kod-ka, anakko, tubtub nga mahibaloan
mo, kon paano ang maabutan sini nga
butang ; kay yadto nga tawo indi maga-
pahuway tubtub nga matapiis niya ang
kasuayon."

Si Boas nagapakasal kay Rut.-

pagkatawo ni Obed.

Aug

KA.G si Boas nagtaklad sa gawang,
kag naglingkod sia didto. Kag

yari karon, nag-agi yadtong manugga-
v/ad, nga sa iya naghambal si Boas. Kag
nagsiling si Boas sa iya :

" Kuan, balik-

ka kag lingkod-ka." Kag sia nagbalik
kag naglingkod

2 Kag si Boas nagkuha sing napulo ka
lalaki sang mga tigulang sang banwa,
kag nagsiling sia :

" Lingkod-kamo
diri." Kag sila naglilingkod.

3 Kag nagsiling sia sa may katadlu-
ngan sang paggawad :

" Si Noemi, nga
nagbalik sa duta sang Moab, nagbaligya
sing isa ka bahin sang latagon, nga
nanglniya sang aton litud nga si Eli-

melek.

4 Kag ako nagsiling : Buut ako niag-

pahibalo sini sa imo, nga nagasiling

:

Baklon-mo sia sa atubangan sang mga
yari diri nagalingkod, kag sa atubangan
sang mga tigulang sang akon banwa.
Kon ikaw maluyag sa paggawad, gawa-
ra ; kag kon indi ka buut maggawa d,

ipahayag ini sa akon, agud nga ako ma-
kahibalo sini; kay luwas sa imo wala
sing iban nga maggawad, kag ako sa

olehe sa imo." Kag sia nagsabat

:

" Akon pagagawaron."
5 Kag nagsiling si Boas :

" Sa amo
nga adlaw nga maangkon mo ang lata-

gon sa kamut ni Noemi kag ni Rut, nga
Moabinhon, asawa sang napatay, maga-
angkon ka man sa iya, agud nga maba-
ngon mo ang ngalan sang patay sa iya

palanublion."
6 Kag nagsiling ang manuggawad

:

•'Indi ako sarang makagawad nga sa

akon, basi pa nga maglaglag ako sang
akon panubiion. Ikaw gid, gawara nga
sa imo ang may katadlungan ako sa

paggawad; kay indi ako sarang maka-
gawad."
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7 Kag yari karon ang ginahimo sadto

sa Israel nahanungud sa paggawad kag
sa pagbaylohanay sa paglig-on sa bisan

ano nga butang : ang isa naguba sang
sapin kag ginhatag niya sa isa. lai

sia anio ang pagpamatuud sa oinamva
sa Israel.

8 Kag ang manuggawad nagsiling kay
Boas :

" Angkona nga sa inio." Kag
naguba sang iya sapin.

9 Kag si Boas nagsiling sa mga tigu-

lang kag sa bug-os nga banwa :
" Kamo

amo ang mga saksi, nga ginangkon ko
karon sa kamut ni Noemi ang tanan
nga butang nga nanginiya ni Elimelek,
kag ang tanan nga nanginiya ni Kilyon,
kag ni Mahalon,

10 Kag nga ginangkon ko man nga
asawa si Pait, nga Moabinhon, asawa
ni Mahalon, sa pagbangon sang ngaian
sang patay sa iya palanublion, agud nga
ang ngaian sang patay indi mautud sa

tunga sang iya mga utud nga lalaki, kag
sa gawang sang iya duug tiga nataivohan.

Kamo amo ang mga saksi sini karon
nga adlaw."

11 Kag ang tanan nga mga tawo nga
yara sa gawang kag ang mga tigalang

nagsililing :
" Mga saksiA'^w/. Kabay

pa nga si lehoba raaghimo sa babae
nga magasulud sa imo balay, subung
kay Rakel kag kay Lea, nga sila nga
duha nagpatindug sang balay ni Israel.

Mangingamhanan ka sa Eprata, kag
manginbantug ka sa Eetlehem.

12 Kag tungud sa kaliwatan, nga iga-

liatag sa imo ni lehoba sa sining pama-
tan-on nga babae, ang imo balay ma-
nginsubung sang balay ni Peres, nga
si Tamar nagpanganak kay luda."

13 Kag si Boas nagkuha kay Rut,

kag sia nanginiya asawa; kag sumulud
sia sa iya. Kag si lehoba naghatag sa

iya nga magpanamkon. kag ragpa-

nganak sia sing isa ka anak nga lalaki.

14 Kag ang mga kababainan nagsili-

ling kay Noemi :
"' Dalayawon si lehoba,

nga naghimo nga indi makulang sa imo
karon ang manuggawad, nga ang iya

ngaian manginbantug sa Israel.

15 Kag sia magapasaguli sang imo
kaiag, kag sia manginmanugsagud sa

imo mgauban; kay ang imo_ uraagad,

nga nagahigugma sa imo, nga labi pa

sia sa imo sang pito ka anak, nagpa-

nganak sa iya."

16 Kag sang kinuha ni Noemi ang
bata, binutang niya sia sa iya sabak, kag
nanginmanugsagud sia niya.

17 Kag ang mga kasilingan nga babae

naghingalan sa iya, nga nagasiling

:

'* Sa kay Noemi natawo ang isa ka

anak," kag ginhingalanaa sia nila nga si

Obed. Ini amo ang amay ni Isai, nga
amay ni Dabid.

18 Yari karon ang kaliwatan ni Frees

:

si Peres nagpanganak kay Hesron,

19 Kag si Hesron nagpanganak kay

Ram, kag si Ram nagpanganak kay
Aminadab.

20 Kag si Aminadab nagpanganak
kay Nahason, kag si Nahason nagpanga-
nak kay Sal ma,

21 Kag si Salmon nagpanganak
Boas, kag si Boas nagpanganak

Kay
kay

Obed,
22 Kag si Obed nagpanganak kay

Isai, kag si Isai nagpanganak kag Dabid.

ANG NAHAUNA NGA TOLON-AN NI

SAMUEL

Ang panaad ni Ana.—Attg pagkalawo ni Saasuel.

1MAY isa ka lalaki sa Ramataim-So-
pim, sa kabukiran ni Epraim, nga

ginahingalanan si Elkana, anak nga

lalaki ni leroham,. anak ni Eliu, anak ni

Tohu, anak ni Sup, nga Epratinhon.
2 Kag sia may duha ka asawa. Ang

ngaian sang isa amc si Ana kag ang
ngaian sang isa, si Penina. Kag si
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Penina may mga anak, apang si Ana
wala sing anak.

3 Kag sa tuigtuig nagtaklad ining la-

laki gikan sa iya banwa sa pagsimba kag
paghalad kay lekoba sang Sebaot, sa

Silo. Kag didto yara ang duha ka anak
nga lalaki ni Eli, nga si Hopni kag si

Pinees, mga saserdote ni lehoba.

4 Kag sang nag-abut ang adlaw, si El-

kana naghalad, kag naghatag sia sing

mga bahin kay Penina nga iya asawa,
kag sa tagsatagsa sa mga anak nga lalaki

kag sa mga anak nga babae.

5 Apang kay Ana ginhatagan nij'^a

sing dapli nga bahin ; kay ginahigugma
niya si Ana; apang ginpabaw-as sia ni

lehoba.
6 Kag ang iya ribal nagpainit gid sa

iya, agud nga magpangakig sia, tu~

ngud kay ginpabaw-as sia ni lehoba.

7 Kag ini ginhimo niya sa tuigtuig.

Sa gihapon nga magtaklad sia sa balay
ni lehoba, ginpainit sia ni Penina ; sa

bagay nga sia naghibi kag wala mag-
kaop.

8 Kag si Elkana nga i)'^a bana nagsi-

ling sa iya :
" Ana, l kay ngaa bala na-

gahibi ka ? Kag i kay ngaa bala w^ala

ka magkaon ? Kag i kay ngaa bala naga-
kasubu ang imo tagiposoon ? l Indi bala
ako labi sa imo sang napiilo ka anak? "

9 Kag nagtindug si Ana sa tapus nga
makakaon kag makainum sa Silo. Kag
ang saserdote nga si Eli naglingkod sa

isa ka lingkoran sa luyo sang isa ka ba-
kalan sang gawang sang simbahan ni

lehoba.
10 Kag sia may kapait sa iya kalag, kag

nangamuyo sia kay lehoba kag naghibi
sing bugana gid.

11 Kag nanaad sia, nga nagasiling:
" lehoba sang Sebaot, kon buut ka mag-
tuluk nga m.ay pagkalooy sang kalisud

sang imo ulipon, kag magdumdum ka sa

akon, kag indi mo pagkalipatan ang imo
ulipon, kag kon tagaan mo ang imo
alagad sing isa ka anak nga lalaki,

akon sia pagaihalad kay lehoba ang
tanan nga mga adlaw sang iya kabuhi,
kag indi mag-agi ang igbululug sa iya

oio."

12 Kag i.ahanabu nga, tungud kay sia

nagpangamuyo sing malawig gid sa atu-

bangan ni lehoba, si Eli nakasat-um sang
baba niya.

13 Kag si Ana naghambal sa ij^a tagi-

posoon ; kag lamang nagagiiiho ang iya

mga bibig, apang ang iya tingug indi
mabatian ; kag naghunahuna si Eli nga
hubug sia.

14 Niyan si Eli nagsiling sa iya:
"

I Tubtub san-o pa bala ang imo pag-
kahubug ? Pahanhan-ka sang imo alak."

15 Kag si Ana nagsabat sa iya, nga
nagasiling: " Indi, ginoo ko, ako among
isa ka babae nga nasub-an sa iya espiri-

tu. Wala ako maginum sing alak, bisan
ilimnon nga makahubug, kondi nga gi-

nula ko ang akon kalag sa atubangan ni

lehoba,
16 Dili mo pagkabigon ang imo ala-

gad nga isa ka anak ni Belial ; kag sa
kabugana sang akon mga pagkagha kag
sang akon kalisdanan naghambal ako
tubtub karon."

17 Kag si Eli nagsabat kag nagsiling :

" Lakat-ka sa paghidaet ; kag ang Dios
ni Israel maghatag sa imo sang pangayo,
nga ginbuhat mo sa ij'^a."

18 Kag sia nagsiling :
" Makakita ang

imo alagad sing bugay sa atubangan
sang imo mga mata." Kag naglakat ang
babae sa iya dalanon, kag nagkaon ; kag
wala na ang iya nawung nga subung
sadto.

19 Kag sang tumindug sila sing aga
pa gid, nagsilimba sila sa atubangan
ni lehoba ; kag nagpalauli sila kag
nagpalakadto sila sa iya balay, sa Ra-
ma. Kag nakilala ni Elkana si Ana, nga
iya asawa ; kag si lehoba nakadumdum
sa iya.

20 Kag nahanabu nga, sang lumigad
ang dag-on, sa tapus na nga makapa-
namkon si Ana, nag-anak sia sing isa ka
anak 1 ga lalaki. Kag ginhnigalanan ni-

ya sia nga si Samuel,* riga nagasiling:

"Tungud kay ginpangayo ko sia kay
lehoba."

21 Kag ang lalaki, nga si Elkana nag-
taklad, upud ang bug-os niya nga pani-
malay sa paghalad kay lehoba sang ha-

lad nga tinuig kag sa paghayad sang iya
panaad.

22 Apang si Ana wala magtaklad

;

kay nagsiling sia sa iya bana :
" Kon

ang bata malutas, pagadalhon ko sia,

kag pagpaatubangon ko sia kay lehoba,
kag magapabilin sia didto sa gihapon.

23 Kag si Elkana, nga iya bana, nag-
sabat sa iya :

" Buhata ang ginapaka-
maayo mo ;

pabilin-ka tubtub nga malu-

SamueJ, pinangayo sa Dios.
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tas mo sia. Lamang nga si lehoba mag-
tuman sang iya polong." Kag nagpabi-
lin ang babae, kag nagpasoso sang iya

anak, tubtub nga linutas sia niya.

24 Kag sang nalutas niya sia, ginpa-

taklad sia niya upud sa iya, nga may
tatlo ka tinday sang baka, kag isa ka epa
sang harina, kag isa ka panit nga alak

;

kag gindala niya sia sa balay ni lehoba
sa Silo. Kag ang bata bataon pa gid.

25 Kag ginpugutan nila ang tinday

sang baka, kag gindala nila ang bata
kay Eli.

26 Kag sia nagsiling :
" Oil, Ginoo

ko, buhl ang imo kalag, Ginoo ko, amo
ako 5''adtong babae, nga diri anay ka-
upud sa imo, malapit sa imo, nga naga-
pangamuyo kay lehoba.

27 Tungud sini nga bata nagapanga-
muyo ako ; kag si lehoba naghatag sa

akon sang akon ginpangayo sa iya.

28 Tungud sini ako naghatag sa iya
man kay lehoba : sa bug-os niya nga
pagkabuhi pagaihatag sia kay lehoba."
Kag nagasimba sia didto kay lehoba.

Ang Asnbahan ni Ana.

2 KAG si Ana nangamuyo kag nagsi-
ling:

"Ang akon tagiposoon nagapa-
ngalipay kay lehoba

;

Ang akon sungay ginbayaw kay
lehoba

;

Ang akon baba nagbilitad sa iba-
baw sang akon mga kaaway

;

Kay nagpangalipay ako sa imo ka-
luwasan.

2 Wala na sing balaan subung kay
lehoba

:

Kag wala na sing iban pa luwas sa
imo,

Kag wala na sing Batong bantiling
subung sang amon Bios.

3 Dilininyo pagpadamuon ang in3^o

mga polong nga bugalon

;

Kag ang pagkapalabilabihon dili

maggowa sa inyo baba
;

Kay si lehoba am.o ang isa ka Dios
sa kinaadman,

Kag sia nagatimbang sang mga
binuhatan,

4 Ang mga pana sang mga makusug
ginpamoong

;

Kag ang mga nagkalasandad, gi-
napangwagkusan sang kabakud.

5 Ang mga busug, nagahilinakay sa
ila sa tinapay

;

Kag ang mga ginpanggutum, naga-
palahuwa}-".

Kag ang baw-as nga babae naga-
anak sing pito

;

Kag ang may madamu nga mga
anak, nag-asas.

6 Si lehoba nagapatay, kag sia naga-
hatagsing kabuhi

;

Sia nagapapanaug sa lulubngan,
kag nagapasaka.

7 Si lehoba nagapaimol, kag sia
nagapamangad

;

Nagapapaidalum, kag nagabayaw
sia.

8 Sia nagapatindug sa yab-ok sang
imol,

Kag sa nasitan ginbayaw niya sa
ipot,

Sa pagpalingkod sa ila kaupud
sang mga dunganon

;

Kag ginapapanubli niya sila sing
^isa ka lingkoran sang himaya

;

Kay iya ni lehoba ang mga sad-
saran sang duta,

Nga ginpahamtang niya sa ibabaw
nila ang kalibutan.

9 Sia nagabantay sang mga tiil sang
mga nagahigugma sa iya

;

Kag ang mga malauton nagahili-
pus sa kadudulman;

Kay indi tungud sang kusug nga
ang tawo gamhanan.

10 lehoba, pagaboongon ang mga na-
gapakigsuay sa iya

;

Kag batok sa ila magapandaguub
sia kutub sa mga langit

:

Pagahukm.an ni lehoba ang mga
ukbung sang duta

;

Kag pagahatagan ni5^a sing kaba-
kud ang iya hari,

Kag pagapataason ang sungay
sang iya hinaplas."

TI Kag si Elkana nagpauli sa Rama
sa iya balay

;

Kag ang bata nanginmanugalagad ni
lehoba sa atubangan sang saserdote
nga si Eli.

Mga kalajnan sang mga anak ui Eli.

12 Kag ang mga anak ni Eli, mga
anak sila ni Belial ; kag;^^^]^ s'lla. maka-
kilala kay lehoba. ''"['^X'

13 Kag yari karon, ang pamatasan
sang mga saserdote nga sa banwa : Kon
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may maghalad sang halad, nagpakari

ang sologoon sang saserdote, sang ang
unud ginala-gapa, nga nagdaJd sm sa iya

kamut sing isa ka itulubluk nga tatio

ang taliwis

;

14 Kag ginsuntok niya sia sa kawa,
kon sa kalaha, kon sa tatso, kon sa

kolon ; kag ang tanan nga makuha sang
itulubluk, ginkuha ini sang saserdote

nga sa i3'^a. Sa sini ginhimo nila sa

tanan nga Israelinhon nga nag-alabut

didto sa Silo.

1

5

Subung man, sa wala pa pagsunuga
ang tambok, nagapalapit ang soiogoon

sang saserdote, kag nagsiling sa naga-

halad :
" Hatag-ka sa akon sing unud

nga pagaisugba sa saserdote ; indi mag-
kuha sia sa imo sing unud nga linuto,

kondi hilaw."

16 Kag kon magsabat sa iya ang
tavvo :

" Sunugon anay ang tambok, kag
ugaling magkuha-ka sono sang naluya-

gan sang imo kalag ;
" niyan sia nagsa-

bat sa iya :
" Indi, kondi karon pagai-

hatag mo sia ; kag kon indi, ako ma-
gakuha sa iya sa palugus."

17 Kag ang sala sining mga pamatan-
on among tuman ka daku sa atubangan
ni lehoba, kag gintamay sang mga tawo
ang mga halad kay leboba.

18 Kag si Samuel nagaalagad sa atu-

bangan ni lehoba nga balaon pa, nga
nawagkusan sang isa ka epod nga lino.

19 Kag ginabuhatan sia sang iya iioy

sing isa ka bay6 nga malaba nga diyo-

tay, kag gindaia niya sia sa taigtuig, kon
magtaklad sia kaupud sang iya bana sa

paghalad sang halad nga tinuig,

20 Kag ginpakamaayo ni Eli si Elka-

na kag ang iya asawa, nga nagasiiing:
" Si lehoba maghatag sa imo sing ka-

liwatan sa sini nga babae, sa baylo sang

bata nga pinangayo niya kay lehoba."

Kag nagpalauli sila sa ila bala5\

21 Kag sang ginduaw ni lehoba si

Ana, nanamkon sia kag nagpanganak
sing tatlo ka anak nga lalaki kag duha
ka anak nga babae. Kag ang bata nga
si Samuel nagtiibo malapit kay lehoba.

22 Apang si Eli tama na ka tigulang

;

kag nakabati sia sang tanan nga gi-

nabuhat sang iya mga anak nga lalaki

sa bug-OS nga Israel, kag nga naghigda
sila kaupud sang m.ga babae, nga naga-
alagad sa f^s'iinud sa gawang sang La-
yanglayang sang pakigkitaan.

23 Kag nagsiling sia sa ila : " i Kay

ngaa bala nagabuluhat kamo sang su-

bung nga mga butang ? Kay ako naka-
bati sa sining bilog nga banwa sang
inyo mga rnalain nga buhat.

24 Indi, mga anak ko ; kay indi maaj'^o

ang akon ginpamatian : ginapalapac
ninyo ang banwa ni lehoba.

25 Kon makasala ang tawo batok sa

tawo, pagahukman sila sang Dios, apang
kon makasala sia batok kay lehoba,

I sin-o ang magaampo tungud sa iya ?
"

Apang sila wala magpalamali sang ti-

ngug sang ila amay, kay si lehoba buut
magpatay sa ila.

26 Sa nagatubo pa ang bata nga si

Samuel nanginkahamut~an sia sa atuba-
ngan sang Dios subung man sa atuba-
ngan sang mga taw^o.

Ang pagtagna sang pagkalaglag sang

balay ni Eli.

27 Kag nag-abut ang isa ka tawo sang
Dios kay Eli, kag nagsiling sia sa iya :

"Arao ini ang ginsiling ni lehoba:

I Matuud bala nga ako nagpahayag sa

balay sang imo amay, sang didto sia sa

Egipto sa balay ni Paraoji,

28 Kag nga akon sia ginpili nga ako:i

saserdote sa tanan nga mga kaliwatan
ni Israel, agud nga maghalad sia sa

ibabaw sang akon halaran, kag magsu-
nug sia sing insienso, kag magdala sia

sing epod sa atubangan nakon, kag nga
ginhatag ko sa balay sang imo amay ang
tanan nga mga halad tungud sa kalayo
sang mga inanak ni Israel ?

29 i Kay ngaa bala gintapak ninyo
ang akon mga halad, kag ang akon mga
halad nga kalan-on, nga akon ginsogo,
sa akon Puluy-an ? Kag ginpadungan
mo ang imo anak sing labi sa akon, agud
nga magtalambok kamo sang mga pa-
nganay sang tanan nga mga halad sang
akon banwa nga Israel,

30 Ngani, amo ining ginmitlang ni

lehoba nga Dios ni Israel : Ako naga-
siiing sing maathag gid nga ang imo
balay kag ang balay sang imo amay ma-
galalakat sa atubangan nakon sing da-

yon gid ; apang karon amo ining gina-

mitlang ni lehoba : Malayo sa akon nga
maglnmo ako sini. Kay pagapadungaii
ko ang mga nagapaladungug sa akon,
kag ang mga nagatamay sa akon ma-
ngintalamayon sila.

31 Yari karon, nagaalabut ang mga
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adlaw, nga akon pagautdon ang imo
butkon kag ang butkon sang balay sang
imo amay, nga sa imo balay wala sing

tigulang.

32 Kag makita mo ang isa ka kasum-
pung sa akon Puluy-an, sa dag-on nga
ang Dios magpadala sang tanan nga ka-
ayohan kay Israel. Kag wala sing tigu-

lang sa imo balay sa gihapon.

33 Kag, sa tunga sang mga imo, ang
tawo nga mga indi ko pag-utdon gikan
sa akon halaran, magapadayon sia sa

pagupus sang imo mata, kag sa pagpa-
lapyo sang imo kalag, kag ang tanan nga
mga salinsing sang imo balay mamatay
sa edad nga lalakin-on.

34 Kag mangintanda sa imo ining
magakahanabii sa imo duha ka anak nga
lalaki, nga si Opni kag si Pinees ; sila

nga duha magakalamatay sa isa ka
adlaw.

35 Kag ako magabangon nga sa akon
sing isa ka saserdote nga matutum, nga
magahimo sono sa akon tagiposoon kag
sa akon kalag, kag ako magapatindug
sing isa ka balay nga raaligon, kag ma-
galakat sia sa atubangan sang akon Hi-
naplas sa tanan nga mga adlaw.

36 Kag mahanabu, nga ang bisan sin-

o nga mabilin sa imo balay, magakari sa
pagyaub sa iya, agud may iya sia sing
isa ka bilog nga pilak, kag sing isa ka
tinapay, kag magasiling sia :

" Ginaam-
po ko sa imo, nga paimponon mo ako sa

isa sang mga tulin sang pagkasaserdote,
agud nga makakaon ako sang isa ka hu-
ngit nga tinapay."

Ang palanan^awon ni Saniuel.

3 KAG ang bata nga si Samuel nag-
alagad kay lehoba sa atubangan ni

Eli. Kag ang polong ni lehoba sa sad-
tong mga adlaw talagsa lamang : ang
palanan-awon nga wala maglapnag.

2 Kag sadto nga panag-on si Eli nag-
higda sa iya duug (nga ang iya mga ma-
ta nagasugud sa pagpalandulum, nga
indi sarang makakita sia).

3 Kag sa wala pa mapalong ang lamp-
rahan sang Dios kag sang si Samuel
naghigda man sa simbahanni lehoba,
nga didto yara ang kaban sang Dios,

4 Nahanabu, nga si lehoba nagtawag
kay Samuel. Kag sia nagsabat :

" Ya-
ri ako."

5 Kag nagdalagan sia kay Eli kag nag-

siling :
" Yari ako. i Kay ngaa bala gin-

tawag mo ako ?
" Kag si Eli nagsiling

sa iya :
" Ako wala magtavvag. Balik-

ka kag maghigda." Kag sia nagbalik
kag naghigda.

6 Kag si lehoba nagtawag liwan kay
Samuel. Kag sang timindug si Samuel,
nagkadto sia kay Eli kag nagsiling sa
iya :

" Yari ako, kay gintawag mo ako."
Kag nagsiling si Eli sa iya :

" Anak ko,
ako waia magtav/ag. Balik-ka kag mag-
higda-ka."

7 Kag si Sa*nuel wala pa makakilala
kay lehoba, bisan ang poiong ni lehoba
wala pa igpahayag sa iya.

8 Kag si lehoba nagtawag liwan sa
makatlo kay Samuel. Kag sang nag-
tindug sia, nagpalapit sia kay Eli kag
nagsiling sa iya :

" Yari ako, gintawag
mo ako " Niyau hinangup ni Eii, nga si

lehoba nagpanawag sa bata.

9 Kag nagsiling si Eli kay Samuel

:

"Lakat-ka kag maghigda-ka, kag kon
mahanabu nga pagtawgon ka, magasi-
ling ka : Hambal-ka, lehoba, nga ang
imo alagad nagapamati." Kag nagla-
kat si Samuel kag naghigda sa iya duug.

10 Kag nag-abut si lehoba, kag nag-
diilog, kag nagtawag subung sang iban
nga mga tion :

" Samuel, Samuel." Ni-
yan si Samuel, nagsiling :

" Hambal-ka,
nga ang imo alagad nagapamati."

11 Kag si lehoba nagsiling kay Sa-
muel :

" Yari karon, pagahimoon ko ang
isa ka butang sa Israel, nga kon sin-o

ang makabati sa iya, pagatinglan ang
iya duha ka dulungan.

12 Sa sadto nga adlaw pagatumanon
ko batok kay Eli ang tanan nga mga bu-
tang nga akon ginsiling nahanungud sa
iya balay, kutub sa ginsuguran tubtub sa
katapusan.

13 Kag ginpahibalo ko sa iya, nga ako
magahukom sa iya balay sa gihapon,
tungud sang kalainan nga iya nahiba-
loan. Kay ang iya mga anak nga lalaki

nagguyud sa ibabaw nila sing pagpaka-
malaut, kag sia waia magpugung sa ila.

14 Kag tungud sini ako nagsumpa sa
balay ni Eli, nga ang kalainan sang balay
ni Eli indi matumbasan bisan sang mga
halad, bisan sang mga halad nga kalan-
on sa gihapon."

15 Kag si Samuel naghigda tubtub sa
aga ; kag binuksan niya ang mga gawang
sang balay ni lehoba. Kag si Samuel
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nagkahadluk magsugid sang palanan-

awon kay Eli.

l6 Kag tinawag ni Eli si Samuel kag
nagsiling sa iya :

" AnaV ko, nga si Sa-
muel." Kag sia nagsabat : "Yariako."

1/ Kag nagsiling sia :
"

l Ano bala

ang polong, nga ginhambal niya sa imo ?

Ginaampo ko sa imo, nga indi mo sia pag-
tagoon sa akon. Amo ini ang pagahi-
moon sa imo sang Dios, kag amo ini ang
pagaidugang sa imo, kon tagoon mo sa

akon ang isa ka polong sang tanan nga
ginhambal niya sa imo."

18 Kag ginsugid ni Samuel sa iya ang
tanan nga mga polong kag wala gid sing

gintago sa iya. Kag sia nagsiling:
" Amo si lehoba ; himoon niya ang gina-

pakamaayo sa iya mga mata."

19 Kag si Samuel nagdaku, kag si le-

hoba nanginupud niya, kag wala niya
pagiholog sa duta bisan ano sang iya

mga polong.
20 Kag ginkilala sang bug-os nga Is-

rael, kutub sa Dan tubtub sa Beer-Seba,
nga sa pagkamatuud si Samuel nangin-
manalagna ni lehoba.

21 Kag si lehoba nagpahayag liwan sa

Silo ; kay si lehoba nagpakita kay Sa-
muel, sa Silo, tungud sang polong ni le-

hoba.

Ang mga Pilisiinhon nagdaug sa Israel kag kinuha

nila ang Kaban.—Ang pagkamatay ni Opni,

ni Pinees kag ni Eli.

4 KAG ang polong ni Samuel nag-abut
sa bug-OS nga Israel. Kag nag-

gowa ang Israel batok sa mga Pilistin-

hon sa pagpakigaway, kag ginbutang nila

ang dulugan malapit sa Ebeneser.

Kag ang mga Pilistinhon nagbutang sing

dulugan sa Apek.

2 Kag ang mga Pilistinhon nagpaham-
tang sing pasunud sa pag-awayan batok
kay Israel, kag sang pagpakigaway nila,

ginpilas si Israel sa atubangan sang
mga Pilistinhon, nga ginpilasan nila sa

pag-awayan nga pinasunud sa latagon

may mga apat ka libo ka mga tawo.

3 Kag sang umabut ang banwa sa

dulugan, ang mga tigulang sa Israel

nagsililing: "iKay ngaa bala ginpilas

kita karon ni lehoba sa atubangan sang
mga Pilistinhon? Dalhon-naton gikan
sa Silo ang kaban sang katipan ni

lehoba, agud nga magkari sa tunga

naton, kag pagluwason kita niya sa
kamut sang aton mga kaaway."

4 Kag ginpadala sang banwa sa Silo,

kag gindala nila gikan didto ang kaban
sang katipan ni lehoba sang Sebaot, nga
nagalingkod sa tunga sang mga keru-
bin. Kag ang duha ka anak nga lalaki

ni Eli, si Hopni kag si Pinees, yadto
man didto upud sa kaban sang katipan
sang Dios.

5 Kag nahanabu nga, sang ang kaban
sang katipan ni lehoba nag-abut sa
dulugan, ang bug-os nga Israel nag-
singit sa tama ka daku nga pagsingit,

nga nagkurug ang duta.
6 Kag sang pagkabati sang mga Pi-

listinhon sang tingug sining pagsingit,

nagsililing sila :
"

i Ano bala ini nga
tingug sa daku nga kagahud sa dulugan
sang mga Hebreinhon ?

" Kag nahiba-
loan nila, nga ang kaban ni lehoba nag-
abut sa dulugan.

7 Kag hinadlukan ang mga Pilistin-

hon, kag nagasililing sila :
" Nag-abut

ang Dios sa dulugan" Kag nagsililing

sila :
"

i
Kailo kita ! Kay indi subung

sini kahapon kag sa isa kahapon.
8

i
Kailo kita ! i Sin-o bala ang ma-

galuwas sa aton sa mga kamut sa sinang
mga dios nga gamhanan? Ini sila

amo ang mga dios gid, nga nagpilas sa

mga Egiptohanon sa tanan nga mga
kalalat-an sa kahanayakan.

9 Palanikasug-kamo, mga Pilistinhon,

kag magpakalalaki-kamo, agud nga indi

kamo magpaulipon sa mga Hebreinhon,
subung nga sila nagpaulipon sa inyo.

Pagpakalalaki-kamo kag mag-away-ka-
mo."

10 Kag ang mga Pilistinhon nag-ala-

way, kag ang Israel ginpilas kag nagpa-
lagyo ang tagsatagsa sa iya layang-
layang ; kag tama ka daku ang kinama-
tay, kag nagkalapukan sa Israel mga
katloan ka libo ka tawo nga nagala-

lakat.

11 Kag ang kaban sang Dios nakuha,
kag nagkalamatay ang duha ka anak
nga lalaki ni Eli, si Hopni kag si

Pinees.
12 Kag nagdalagan ang isa ka tawo

ni Benyamin gikan sa pag-awayan nga
pinasunud, kag nag-abut sia sa sadto
nga adlaw sa Silo, nga nagisi ang iya

mga panapton kag may yab-ok sa iba-

baw sang iya olo.

13 Kag sang umabut sia, yari karon,
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nga si Eli nagalingkod sa isa ka ling-

koran, nga nagalaawlaaw sa luyo sang
dalan ; kay ang iya tagiposoon nagaku-
rug bangud sang kaban sang Dios. Kag
sang umabut yadtong tawo sa banwa,
nga nagasugid sa banwa sang jiahanabu,

ang bug-OS nga banwa nagtuluaw.

14 Kag sang pagkabati ni Eli sang
kinagahud sang pagtuaw, nagsiling

sia : "iAno bala nga tingug ini nga
pagginahud ?

" Kay yadto nga tawo
nagdasig, kag nag-abut kag ginsugid ang
tana?! kay Eli.

15 Kag si Eli nagaedad na sing kasia-

man kag walo ka tuig, kag ang iya mga
mata nabulag na, sa bagay nga indi sia

sarang makakita.

16 Kag nagsiling ang tawo kay Eli

:

" Ako naghalin sa pag-awaj'^an ; ako nag-
palagyo karon sa inaway." Kag sia

nagsiling: "e'Ano bala ang nahanabu,
anak ko ?

"

17 Kagangmanugbalita nagsabat kag
nagsiling : "Ang Israel nagpalagyo sa

atubangan sang mga Pilistinhon, kag
nahimo man ang daku nga kamatay sa

banv/a, kag napatay man ang imo duha
ka anak nga lalaki, s'. Hopni kag si

Pinees, kag ang kaban sang Dios na-
kuha."

18 Kag nahanabu nga, sang pagmit-
lang niya sang kaban sang Dios, si Eli
napukan nga hayang sa lingkoran, sa
luyo sang gawang; kag nabali ang liog

kag namatay sia, kay tawo sia nga tigu-

lang kag mabug-at. Kag ginhukman niya
ang Israel sing kap-atan ka tuig.

19 Kag ang iya umagad nga babae,
ang asawa ni Pinees, nga nagabusong
kag manuganak, sang nakabati sia sang
balita, nga ang kaban sang Dios nakuha
na kag nga patay ang iya ugangan nga
lalaki kag ang iya bana, nagdoko sia kag
nag-anak, kay ginsakitan sia sing hinali.

20 Kag sang nagahimumugto sia,

nagsiling sa iya ang mga babae, nga
yara sa luyo niya: "Dili ka magka-
hadluk, kay nag-anak ka sing isa ka
bata nga lalaki." Apang sia wala mag-
sabat, bisan magsapak.

21 Kag ginhingalanan niya ang bata
nga si Ikabod,* nga nagasiling :

" Ang
himaya ni Israel nagtaliwan na : " ini

tungud kay ang kaban sang Dios naku-

* rkabod, walay himaya.

ha na, kag bangud sang iya ugangan
nga lalaki kag sang iya bana.

22 Kag nagsiling sia: "Nagtaliwan
na ang himaya ni Israel, kay ang kaban
sang Dios nakuha na."

Ang kaban si kadttaan saag toga

Pilistinhon.

5 KAG ang mga Pilistinhon, sang na-
kuha nila ang kaban sang Dios, gin-

dala nila sia kutub sa Ebenser pa
Asdod.

2 Kag kinuha sang mga Pilistinhon
ang kaban sang Dios, kag sinulud nila

sia sa balay ni Dagon, kag binutang nila

sia sa luyo ni Dagon.
3 Kag sa madason nga adlaw ang

mga Asdodinhon nagtilindug sa aga pa
gid, kag yari karon, si Dagon nagahapa
sa duta sa atubangan sang kaban ni le-

hoba. Kag kinuha nila si Dagon kag
inuli nila sia sa iya duug.

4 Kag sang pagtindug nila sing aga
pa sang masunud nga adlaw, yari karon,
nga si Dagon naholog, nga nagahapa sa
duta sa atubangan sang kaban ni leho-
ba ; kag ang olo ni Dagon kag ang duha
ka palad sang iya mga kamut nagkalau-
tiid sa halintang, nga nabilin lamang sa
kay Dagon ang puno.

5 Tungud sini ang mga saserdote ni

Dagon kag ang tanan nga mga nagasu-
lud sa balay ni Dagon, wala magatalapak
sang halintang ni Dagon, sa Asdod,
tubtub karon.

6 Kag nagbug-at ang kamut ni lehoba
sa ibabaw sang mga Asdodinhon, kag
ginhapay niya sila, kag pinilas niya sila

sing mga hubag sa kagalan nga nagabu-
adad, sa Asdod kag sa tanan ni3'^a nga
mga kadulunan.

7 Kag sang nakita ini sang mga As-
dodinhon, nagsililing sila :

" Indi pa-
gaibilin sa aton ang kaban sang Dios ni

Israel, kay ang iya kamut matig-a sa
ibabaw naton kag sa ibabaw sang aton
dios nga si Dagon."

8 Kag ginpadala nila sa pagtilipon sa
ila sang tanan nga mga dunganon sang
mga Pilistinhon, kag nagsililing sila

:

"
i Ano bala ang anion pagabuhaton sang

kaban sang Dios ni Israel ? " Kag sila

nagsalabat :
" Ipasaylo ang kaban sang

Dios ni Israel sa Gat." Kag pinasaylo
nila didto ang kaban sang Dios ni Israel.

9 Kag nahanabu nga, sang napasaylo
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nila sia, ang kamut ni lehoba nanginba-
tok sa banwa nga may daku nga pagka-
l.'sang. Kag pinilas niya ang mga tawo
sa sad to nga banwa kutub sa labing mag-
amay tubtub sa labing dalagku ; kag
ang mga hubag naglulutaw sa ila.

10 Kag pinadala nila ang kaban sang
Dios sa Ekron. Kag sang pagsuliid sang
kaban sang Dios sa Ekron, ang mga
Ekroninhon nagsilingit, nga nagasili-

ling :
" Ginsaylo nila sa aton ang ka-

ban sang Dios ni Israel sa pagpatay sa
aton kag sa aton banwa."

11 Kag ginpadala nila sa pagtilipon
ang tanan nga mga dunganon sang
mga Pi'istinhon, kag nagasililing sila

:

" Ipadala-hinyo ang kaban sang Dios
ni Israel, kag ibalik sia sa iya duug, agud
nga indi niya kita pagpatyon, kita kag
ang aton banwa." Kay may kalisang
tubtub sa kamatayon sa bug-os nga
banwa ; ang kamut sang Dios nagbug-at
gid didto.

12 Kag ang mga tawo nga wala mag-
kalamatay, ginpamilas sila sang mga
hubag kag ang panaghoy sang banwa
nagasaka sa langit.

hni kaban giiiull sa kadiitaan ni Israei.

6 KAG didto ang kaban ni lehoba sa
duta sang mga Pilistinhon sing pito

ka bulan.

2 Kag ang mga Pilistinhon, sang nag-
tawag sang mga saserdote kag sang mga
manugpakot, pinamangkot nila sila

:

"
I Ano bala ang pagahimoon namon

sang kaban ni lehoba ? Isaysay-ninyo
sa amon kon paano ang amon pagpada-
la sa iya sa iya duug "

3 Kag sila nagsililing :
" Kon ipadala

ninyo ang kaban sang Dios ni Israel,

indi ninyo pagipadala nga wala sing su-
lud, apang pagabayaran ninyo sia sing
isa ka halad tungud sang kasal-anan

;

niyan magaalayo kamo, kon makilala
ninyo kay wala magbulag sa inyo ang
iya kamut."

4 Kag sila nagsililing :
"

i Ano bala
ang manginhalad tungud sang kasal-
anan, nga amon pagibayad sa iya ?

"

Kag sila nagsililing :
" Sono sa kada-

muon sang mga dunganon sang mga
Pilistinhon, lima ka mga hubag nga bu-
lawan, kag lima ka mga ilaga nga bula-
wan, kay ang amo nga kamatay yara sa

ila nga tanan, yara man sa inyo mga
dunganon.

5 Kag himoon ninj^o ang mga dagvvay
sang inyo mga hubag, kag ang mga dag-
way sang inyo mga ilaga, nga nagalaglag
sang duta ; kag pagaihatag ninyo ang
himaya sa Dios ni Israel, nga ayhan ma-
gahaganhagan ang iya kamut sa ibabaw
ninyo, kag sa ibabaw sang inyo mga
dios, kag sa ibabaw sang inyo duta.

6 Apang I kay ngaa bala ginapatig-
a niiiyo ang inyo tagiposoon, subung
sang pagpatig-a sang mga Egiptohanon,
kag ni Paraon sang ila tagiposoan ? Sang
pinaha^^ag niya ang iya kagamhanan sa

ibabaw nila, l wala bala nila pagtuguti
nga maglalakat sila kag nagtalaliwan
sila ?

7 Kag kuluha-kamo kag maghilimo-
kamo karon sing isa ka kanga nga bag-o,
kag kumuha-kamo sing duha ka baka nga
gatasan, nga sa ila wala pa mabutangi
sing singkaw. Kag itakud-ninyo ang
mga baka sa kanga, kag ibalik-ninyo sa
balay ang ila mga tinday.

8 Kag kuhaon-ninyo ang kaban ni le-

hoba kag itungtung-ninyo sia sa ibabaw
sang kanga ; kag ibutang-ninyo sa isa

ka diyotay nga kaban sa luyo niya ang
mga huyas nga bulawan nga ibayad
ninyo sa iya sa halad tungud sang kasal-

anan ; kag pabayaan ninyo sila, kag sia

magalakat.

9 Kag tuluka ninyo : Kon magtaklad
sia nga sa dalanon sang kadulunan nayon
sa Bet-semes, amo sia nga nagbuhat
sining daku nga kalainan nga saaton;
kon indi, mahibaloan ta nga indi ang iya
kamut nga nagpilas sa aton : among isa

ka tabo nga nahanabu sa aton."

10 Kag yadtong mga tawo naghilimo
sila sini sing subung ; kag nagkuluha sila

sing duha ka baka nga gatasan, kag gin-

takud nila sila sa kanga, kag ginpugo
nila sa balay ang ila mga tinday.

11 Kag ginbutang nila ang kaban ni

lehoba sa ibabaw sang kanga, kag ang
diyotay nga kaban upud ang mga ilaga

nga bulawan kag ang mga dagvvay sang
ila mga hubag.

12 Kag ang mga baka naglalakat sa
dalanon sing matadlung pa Bet-semes.
Kag nagalalakat sila sa amo man nga
dalan, nga nagaima gihapon, nga wala
maglipas bisan sa too, bisan sa wala.
Kag ang raga dunganon sang mga Pilis-
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tinhon nagsnlunud sa ila tiibtubsa kadu-
lunan sang Bet-semes.

13 Kag ang mga Betsemesinhon nag-
alani sang trigo sa nalupyakan ; kag sang
binayaw nila ang ila mga mata, nakita

nila ang kaban, kag nagkalalipay sila

sang ila pakakita sa iya.

14 Kag ang kanga nag-abut sa iatagon

ni losiie, nga Betsemesinhon, kag nag-
diilog didto ; kag didto may isa ka daku
nga bato. Kag ginbis-ak nila ang kahoy
sang kanga, kag ginhalad nila ang mga
baka sa halad nga sinunog kay lehoba.

15 Kag ginpapanaugsang mga Lebin-
hon ang kaban ni lehoha, kag ang diyo-

tay nga kaban nga yai*a sa luyo niya, nga
sa iya yara ang mga huyas nga bulawan,
kag binutang nila sia sa ibabaw sang da-

ku nga bato. Kag ang mga tawo sa

Bet-semes naglialalad sing mga haiad
nga sinunog, kag naghalalad sila sing

mga halad kay lehoba sadtong adlaw.
16 Kag sang nakita ini sang lima ka

mga druiganon sang mga Pilistinhon.

nagbalalik sila sa Ekron sa amo nga ad-

law.

17 Kag ini sila amo ang mga hubag
nga bulawan, nga ginbayad sang mga Pi-

listinhon kay lehoba sa halad tungud
sangkasal-anan : sa Asdod, isa ; sa Gasa,
isa ; sa Askalon, isa ; sa Gat, isa ; sa
Ekron, isa.

18 Kag ang mga ilaga nga bulawan,
nangir.sono sang kadamuon sang tanan
nga mga banwa sa mga Pilistinhon, nga
nahanungud sa mga lima ka mga dun-
ganon, kutub sa mga banwa nga maba-
kud, tubtub sa mga atup sang manug-
uma, tubtub sa daku nga hato sang Pa-
nalabiton, nga sa ibabaw niya ginbutang
nila ang kaban ni lehoba, hato nga yara
sa Iatagon ni losue, nga Betsemesinhon,
tubtub karon.

19 Kag ginpilas ni lehoba ang m.ga
tawo sa Bet-semes, kay nagtulok sila sa
kaban ni lehoba ; kag ginpilas niya, sa
tunga sang banwa, mga kapitoan ka
mga tawo sa kalim-an ka libo. Kag ang
banwa nagpanalabiton, kay si lehoba
nagpilas sa iya sa daku nga kamatay.
20 Kag ang mga Betsemesinhon nag-

sililing: "
<;
Sin-o bala ang sarang ma-

katindug sa aiubangan ni lehoba, ining
Dios nga balaan ? Kag l sa kay sin-o

bala magataklad sia kutub sa anion ?
'

21 Kag nagpaladala sila sing mga
manugbalita sa mga taga-Kiriat-iearim,

nga nagasiling :
" Ginuli sang mga Pi-

listinhon ang kaban ni lehoba : Dulhog-
kamo, kag pataklara-ninyo sia sa inj'-o."

KAG nag-alabut ang mga taga-Kiri-

at-iearim., kag ginpataklad nila ang
kaban ni lehoba ; kag ginsulud nila sia

sa balay ni Abinadab, sa ibabaw sang
bakolod, kag ginpakabalaan nila si Ele-
asar, nga iya anak nga lalaki, agud nga
magbantay sia sang kaban ni lehoba.

Ang niga Pilistinhon dinaug sa Mispa.

2 Kag nahanabu nga, kutub sang adlaw
nga nag- abut ang kaban sa Kiriat-iearim,
nagliligad ang madamu nga mga dag-
on ; kag sa natapus ang duha ka pulo ka
tuig ang bug-OS nga balay ni Israel na-
gapalanghayhay sa olehe ni lehoba.

3 Kag si Samuel naghambal sa bug-os
nga balay ni Israel, nga nagasiling:
" Kon sa bug-os ninyo nga tagiposoon
magbalik kamo kay lehoba, kuhaa-
ninyo ang mga dios sang mga dumu-
luong kag ang mga Astarot sa tunga
ninyo, kag pagpaliguna-ninyo ang inyo
tagiposoon kay lehoba, kag sa iya lamang
mag-alagad-kamo, kag pagaluwason ka-
mo niya sa kamut sang mga Pilistinhon."

4 Kag kinuha sang mga anak ni Israel

ang mga Baal kag ang mga Astarot, kag
nag-alalagad lamang sila kay lehoba.

5 Kag si Samuel nagsiling :
" Tipo-

na-ninyo ang bug-os nga Israel sa Mispa,
kag ako magapangamuyo kay lehoba
tungud sa inyo."

6 Kag nagtilipon sila sa Mispa, kag
nagpalanag-i:b sila sing tubig kag gin-
ula nila sia sa atubangan ni lehoba, Kag
nagpuluasa sila sadto nga adlaw, kag
nagsililing sila :

" Batok sa kay lehoba
nakasala kam.i." Kag ginhukman ni
Samuel ang mga inanak ni Israel sa
Mispa.

7 Kag sang pagkabati sang mga Pili-

stinhon, nga ang mga inanak ni Israel
nagtilipon sa Mispa, nagtalaklad ang
mga dunganon sang m^ga Pilistinhon
batok kay Israel. Kag sang pagkabati
sini sang m.ga inanak ni Israel hinad-
lukan sila sa atubangan sang mga Pilis-

tinhon.

8 Kag nagsililing ang mga inanak ni

Israel kay Samuel: "Dili ka magpa-
lantang sa pagsingit kay lehoba, nga
aton Dios, tungud sa amon, nga iuwason
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niya kami sa kamut sang mga Pilistin-

hon."

9 Kag si Samuel nagkuha sing isa ka
kordero nga nagasoso pa, kag ginhalad
niya sia nga bilog kay lehoba sa halad

nga sinunog ; kag nagsingit si Samuel
kay lehoba tungud sa Israel, kag ginpa-

matian sia ni lehoba.
10 Kag nahanabu nga, sang si Samuel

naga halad sang halad nga sinunog, ang
mga Pilistinhon nagpalalapit, sa pagpa-
kigaway sa mga inanak ni Israel. A-
pang si lehoba nagpadaguub sa sadto

nga adlaw sa daku nga dinagahub batok
sa mga Pilistinhon, kag ginwagwag
niya sila kag ginpangdaug sila sa atu-

bangan ni Israel.

11 Kag sang naghalalin ang mga ina-

nak ni Israel sa Mispa, ginlalagas nila

ang mga Pilistinhon, nga ginpamilas

sila nila tubtub sa idalum sang Bet-kar.

12 Kag si Samuel nagkuha sing isa

ka bato, kag binutang niya sia sa tungl

sang Mispa kag sang Sen, kag ginhinga-

lanan sia niya nga Ebeneser,* nga na-

gasiling :
" Tubtub diri ginbuligan ka-

mi ni lehoba."

13 Kag ang mga Pilistinhon ginpa-

paubus, kag wala na magbalalik sila sa

kadulunan sang Israel, Kag ang kamut
ni lehoba nanginbatok sa mga Pilistin-

hon sa bug-OS nga panag-on ni Samuel.

14 Kag ginpanguli sa mga inanak ni

Israel ang mga kabanwaanannga kinuha
sang mga Pilistinhon sa Israel, kutub
sa Ekron tubtub sa Gat. Kag ang ila

mga kadulunan ginluwas ni Israel sa

mga kamut sang mga Pilistinhon. Kag
nanginmay paghidaet sa tunga sang
Israel kag sang mga Amorinhon.

15 Kag ginhukman ni Samuel si Israel

sa bug-os nga panag-on sang iya kabuhi.

16 Kag sa tuigtuig nagalibot sia sa

Bethel, kag sa Gilgal, kag sa Mispa, kag
ginhukman niya si Israel sa sining tanan
nga mga duug.

17 Kag nagabalik sia sa Rama kay
yadto didto ang iya balay, kag didto

nagahukom sia sa kay Israel ; kag didto

nagpatindug sia sing isa ka halaran kay
lehoba.

* Ebeneser, bato sang pagbulig.

Kag mga Israelinhon nagapalangayo sing bari.

KAG sang natigulang na si Samuel,
binutang niya ang iya mga anak

nga hukom sa ibabaw ni Israel.

2 Kag ang ngalan sang iya anak nga
panganay amo si loel, kag ang ngalan
sang iya ikaduha nga anak, si Abia

:

nanginhukom sila sa Beer-seba.

3 Kag wala maglalakat ang iya mga
anak sa mga dalanon sang ila amay,
kondi naglilipas sila sa patubo, nga na-
gabalaton sing mga hamham, kag gin-

patiko nila ang katarungan.

4 Kag ang tanan nga mga tigulang sa
Israel nagtilipon, kag nagpalakadto kay
Sam.uel sa Rama

;

5 Kag nagsililing sila sa iya ;
" Yari

karon, ikaw tigulang na, kag ang imo
mga anak nga lalaki wala magalalakat
sa imo mga dalanon, tungud sini tuku-
ran mo kami karon sing isa ka hari, nga
maghukom sa amon, subung sang tanan
nga mga katawohan."

6 Kag nagpalas-a^'" kay Samuel ini

nga polong, nga ginsiling nila :
" Hatagi

kami sing hari nga m.aghukom sa amon."
Kag si Samuel nangamuyo kay lehoba.

7 Kag si lehoba nagsiling kay Sa-
muel :

" Pamatii ang tingug sang banwa
sa tanan nga ginasiling nila sa imo ; kay
wala sila magsikway sa imo, kondi gin-

sikway nila ako, agad nga indi ako
maghari sa ibabaw nila.

8 Sono sa tanan nga mga binuhatan
nga ginbuhat nila kutub sang adlaw, nga
ginpataklad ko sila gikan sa Egipto
tubtub karon : subung nga ginbayaan
nila ako, kag nag-alalagad sila sing liwan
nga mga dios, amo man ang ginhimo
nila sa imo.

9 Kag karon, pamatii ang iya tingug

;

lamang nga pagpamatud-an mo sang
maligdong gid batok sa ila, kag pakila-

lahon-mo sila sang tulumanon sang hari,

nga magahari sa ibabaw nila."

10 Kag si Samuel nagsiling sang tanan
nga mga polong ni lehoba sa banwa,
nga nagapangayo sa iya sing hari.

11 Kag nagsiling sia :
" Ini amo ang

tulumanon sang hari, nga magahari sa

ibabaw ninj^o : Magakuha sia sa inyo
mga anak, kag pagaibutang niya sila sa

tunga sang iya mga kanga, kag sa tunga
sang iya mga manugkabayo, kag mag-
dalalagan sila sa atubangan sang iya

kanga.
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12 Kag pagahihaon niya sila sa pag-
himo sa ila nga mga pangolo sa linibo,

kag mga pangolo sa kinalini-an, sa pag-
pangabudlay sa ij^a mga kaomhan, sa
pag-ani sang \ya. mga alanyon, kag sa
paghirno sang iya mga galamiton sa pag-
awayan, kag sang mga galamiton sang
iya mga kanga.

13 Magakuha man sia sa inyo mga
anak nga babae, agud nga magraangin-
manugpahamot sila, mga manugluto, kag
mga manugtinapay.

14 Kag nnagakuha sia sang inyo mga
latagon, kag sang in3'^o mga ulubasan,
kag sa inyo mga maayo nga kaolibarian,
kag pagaihatag niya sila sa ila mga
ulipon.

15 Kag magakuha sia sing ikapulo sa
inyo mga binhi kag sa inyo mga uluba-
san, sa paghatag sa iya mga kapon kag sa

iya mga ulipon.

16 Kag magakuha sia sang inyo mga
alagad nga lalaki, kag sang inyo mga
alagad nga babae, kag sang in3'^o mga
pinili nga pamatan-on, kag sa inyo mga
asno, kag pagagamiton niya sila sa iya
mga buluhaton.

17 Pagakuhaan man niya sing ikapulo
ang inyo pinanung ; kag manginulipon
kamo gid niya.

18 Kag magasilingit kamo sa sadtong
adlaw bangud sang inyo hari, nga inyo
ginpili ; apang si lehoba indi magpamati
sa inyo sa sadtong adlaw."

19 Apang ang banwa indi buut mag-
pamati sang tingug ni Samuel, kondi nga
nagsililing sila :

" Indi ; kondi nga may
hari sa ibabaw namon

;

20 Kagkami manginsubung man kami
sang tanan nga katawohan : ang amon
hari magahukom sa amon kag maga-
gowa sa atubangan namon, kag maga-
sakdag sa amon mga pagilinaway."

21 Kag ginpamatian ni Samuel ang
tanan nga mga polong sang banwa, kag
ginsulit niya sila sa idulungug ni le-

hoba.
22 Kag si leboba nagsiling kay Sa-

muel :
" Pamatii ang iya tingug, kag

tukuri sila sing hari sa ibabaw nila."

Kag si Samuel nagsiling sa mga lalaki sa
Israel :

" Magpalauli ang tagsatagsa sa
iya banwa."

Si Saul hiaaplas nga hari sa Israel.

Q KAG may isa ka lalaki sa Benyamin,^ tawo nga manugaway nga maisug,
nga ginahingalanan nga si Kis, anak ni
Abiel. anak ni Seror, anak ni Bekorat,
anak ni Apia, anak sang isa ka Benya-
mihon.

2 Kag may isa sia ka anak nga lalaki,
nga ginahingalanan nga si Saul, pinili kag
maayoayo. nga sa mgainanak ni Israel
wala na sing liv/an nga magmaayoayo pa
sa iya ; nga nagalabaw sia sa kataason
sa bug-OS nga banwa, kutub sa abaga pa
ibabaw^

3 Kag ang mga asno ni Kis, nga amay
ni Saul, nagkaladula ; tungud sini si Kis
nagsiling kay Saul, nga iya anak:
" Dala-ka karon upud sa imo sing isa
sang mga sologoon, kag tindug-ka kag
lumakat sa pagpaiigita sang mga asno."
4 Kag sia nag-agi sa bukid ni Epraim,

ugaling nag-agi sia sa duta sang Salisa,
kag wala nila sila raakita. Kag nag-
alagi man sila sa duta sa Saalim, kag
wala man nila sila makita. Sang olehe
nag-agi sila sa duta sang lemini, kag
wala nila sila makita.

5 Kag sang pag-abut nila sa duta sang
Sup, si Saul nagsiling sa sologoon, nga
yara upud sa iya :

" Kari-ka, mapauli-
kita, basi pa ang akon amay raakalipat
sang mga asno kag maglangkag tungud
sa aton."

6 Kag sia nagsabat sa iya :
" Yari

karon, ginaampo ko sa imo, may isa ka
tawo sang Dios sa sini nga banwa, nga
amo ang lalaki nga talahoron. Ang
tanan nga mga butang,_ nga iya pagaisi-
ling, magakahanabu nga walay kulang.
Busa makadto-kita didto ; ayhan paga-
tudloan kita niya sang aton dalanon, sa
diin kita magpakadto."

7 Kag si Saul nagsiling sa iya solo-
goon : "Maayo man; kon makadto ki-
ta karon, iano bala ang pagadalhon
naton sa lalaki ? Wala na sing tinapay
sa aton mga baiutan, kag wala kita sing
amoma nga pagdalhon sa lalaki sang
Dios.^ I Ano bala ang yari sa aton ?

"

8 Kag nagsabat iiwan ang sologoon
kay Saul, nga nagsiling :

" Yari karon
may diri sa akon kamut ang ikap-at ka
bahin sang isa ka siklo nga pilak; ini

pagaihatag ko sa lalaki sang Dios, kag
igapakilala niya sa aton ang aton da-
lanon."
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q (Sadto gid anay, sa Israel, koii mag-
ka'dto sa pagpaiiiangkot sa Dios, nag-

siling sing subung sini :
" Kari-kamo,

kag makadto kita tubtub sa Manugtu-
luk ;

" kay ang manalagna karon, sadto

anay ginatawag Manugtuluk.)
10 Kag si Saul nagsiling sa iya solo-

goon :
" Maayo ang imo ginasiling

;

kari-ka, makadto-kita." Kag nagpala-

kadto sila sa banwa nga didto ang lalaki

sang Dios.
11 Kag sang nagataklad sila sang

taklaron sa banwa, nakita nila ang pila ka
mga pamatan-on nga babae nga naggnlo-

^xa. sa pagpanag-ub singtubig, kag sa ila

nagsiling sila :
"

I Yari bala diri ang Ma-
nugtuluk ?

"

12 Kag sila nagsalabat sa ila, nga na-

gasililing :
" Hoo, yari karon sia sa

atubangan mo. Dalidali-ka karon, kay
karon nag-abut sia sa banwa, kay may
halad karon nga sa banwa sa ibabaw
sang duug nga mataas.

13 Kon magsulud kamo sa banwa, sa

pagkamatuud, makita ninyo sia sa wala
pa sia magtaklad sa mataas nga duug sa

pagkaon ; kay ang banwa indi magakaon
tubtub nga sia mag-abut, tungud kay
amo sia ang nagapakamaayo sang ha-

lad, ugaling nagakalaon ang mga inagda.

Ngani, talaklad-kamo karon, kay karon
gid makita ninyo sia."

14 Kag sila nagtalaklad sa banwa.
Kag sang nag-abut sila sa tunga sang
banwa, yari karon, si Samuel gid nag-

gowa sa pagsugata sa ila sa pagtaklad
sa mataas nga duug.

15 Kag sa naiina nga adlaw sang pag-
abut ni Saul, si lehoba nagpahayag sa

kay Samuel, nga nagasiling

:

16 "Buas sa aga sa sini man nga
eras, pagaipadala ko sa imo ang isa

ka lalaki sa duta ni Benyamin, kag
pagahaplason mo sia sa pagkahari sa

ibabaw sang akon banwa nga Israel

;

kag pagaluwason niya ang akon banwa
sa kamut sang mga Pilistinhon. Kay
akon gintuluk ang akon banwa, tungud
kay ang iya pagsingit nag-abut tubtub
sa akon."

17 Kag sang pagkakita ni Samuel
kay Saul, si lehoba nagsiling sa iya

:

"Yari karon, ini amo ang lalaki, nga
ginhambal ko sa imo. Ini sia maga-
ginoo sa akon banwa."

18 Kag sang pag-abut ni Saul kay
Samuel, sa tunga sang gawang sang

banwa, nagsiling sia sa iya :
" Ginaampo

ko sa imo, nga tudloan mo ako, kon
diin ang balay sang Manugtuluk."

19 Kag si Samuel nagsabat kay Saul
kag nagsiling :

'•' Ako amo ang Manug-
tuluk. Taklad-ka sing una sa akon sa
mataas nga duug : magkaon-kamo karon
upud sa akon ; kag sa pagkaaga paga-
palakton ko ikaw, kag pagaipahayag ko
sa imo ang tanan nga yara sa imo
tagiposoon.

20 Nahanungud sang mga asno. nga
nagkaladula sa imo, nga may tatlo na
karon ka adlaw, dili ka maglangkag sa
ila ; kay nakitan na sila. Apang i sa
kay sin-o bala ang bug-os nga kaluyag
sang balay ni Israel ? i Indi bala sa
imo kag sa bug-os nga balay sang imo
amay ?

"

21 Kag si Saul nagsabat kag nag-
siling :

"
I Indi ako bala Benyaminhon,

sa isa sang mga labing diyotay nga
kabikahan ni Israel ? Kag ang akon
panimalay, l indi sia bala ang labing
kubus sang tanan nga mga panimalay
sang mga kabikahan ni Benyamin ? kag
,; kay ngaa bala nagasiling ka sa akon
ang subung nga butang ?

"

22 Kag kinuha ni Samuel si Saul kag
ang iya sologoon, kag ginpasulud sila

niya sa balatunan, kag hinatag niya sa

ila ang duug sa olohan sang mga
inagda, nga may mga katloan sila ka
mga tawo.

23 Kag si Samuel nagsiling sa manug-
luto :

" Dalha diri ang bahin nga gin-

hatag ko sa imo, nga sa sini nagsiling

ako sa imo : I butang ini sing pain sa

imo luyo."

24 Kag hinakwat sang manugluto ang
isa ka balikawang kag ang yara sa iba-

baw niya, kag binutang sia niya sa atu-

bangan ni Saul. Kag si Samuel nag-
siling :

" Yari karon, ang gintago. Ibu-

tang sia sa atubangan mo kag kumaon-
ka, kay ini gintago nga sa imo nga sa

sini nga tion, sang pagsiling ko : Gin-ag-
da ko ang banwa." Kag si Saul nagka-
on sa sadtong adlaw kaupud ni Samuel.

25 Ugaling nagdulhog sila sa hitaas

nga duug pa banwa, kag si Samuel nag-
pakighambal kay Saul sa atup.

26 Kag sa masuniid >iga adlaiv nagbu-
lugtaw sila, kag sang pagbayaw sang
pamanagbanag, gintawag ni Samuel si

Saul, nga yadto sa atup, nga nagasiling

:

" Tindug-ka, kag pagapalakton ko ikaw."
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Kag nagbangon si Sanl, kag naggiilowa
si la nga duha, sia kag si Samuel.

27 Kag sang nagduiulhog sila sa uk-
bung sang banwa, nagsiling si Samuel
kay Saul :

" Isiling sa pamatan-on nga
maguna sia (kag naguna sia), apang ikaw;
magdulog-ka karon, kag pagapamatian
ko sa imo ang polong sang Dios."

iO KAG nagkuha si Samuel sing isa

"^ ka tibud nga lana kag ginula niya
sa olo ni Saul, kag hinalukan sia niya,

kag nagsiling :
"

i Wala ka bala paghap-
lasa ni lehoba nga pangolo sa ibabaw
sang iya panublion ?

2 Karon sa tapus ka nga makabulag
sa akon, makita mo ang duha ka tawo sa

malapit sang lulubngan ni Rakel, sa ka-
dulunan ni Benyamin, sa Selsa ; kag pa-
gasilingan ka nila : Ang mga asno nga
imo ginlakat sa pagpangita, nakita na

;

kagj'^ari karon ang imo amay nagkalipat
na sa pagpanumdum sang mga asno, kag
nalangkag sia sa inyo, nga nagasiling

:

i Ano bala ang pagabuhaton ko nahanu-
ngud sa akon anak?

3 Kag kutub didto magaagi ka mala-
yo pa gid kag magaabut ka sa terebinto
sang Tabor. Kag didto pagasugataon
ka sang tatlo ka tawo, nga nagatalaklad
sa Dios sa Bethel, nga nagadaia ang isa

sing tatlo ka tinday sang kanding, kag
ang isa, sing tatlo ka tinapay, kag ang
ikatlo, sing isa ka panit rga alak.

4 Kag magapamangkot sila sa imo nga
kon paano ka, kag pagatagaan ka nila

sing duha ka tinapay, nga pagabatunon
mo sila sa mga kamut nila.

5 Sa tapus, magaabut ka sa Gibea-
Eloim, nga didto yara angkasoldadosan
nga bantay sang mga Pilistinhon. Kag
mahanabu nga, kon raagsuliid ka didto
sa banwa, masugata mo ang isa

ka panong nga mga manalagna, nga
nagaduiuihog gikan sa hitaas iiga

duug, kag sa una nila may mga sal-

terio, kag tambor, kag lantoy kag
arpa ; nga nagapanagna sila.

6 Kag ang Espiritu ni lehoba maga-
hikot sa ibabaw nimo, kag magapanagna
ka kaupud nila, kag magaliwan ka sa
isa ka lain nga tawo.

7 Kag kon mag-abut sa imo ini nga
mga tanda, buhata ang magaabut sa
imo kamut, kay ang Dios yara sa imo.

8 Kag magadulhog ka sing una sa
akon sa Gilgal ; kag, yari karon, maga-

dulhog ako sa imo sa paghalad sing
mga halad nga sinunog, kag sa paghalad
sing nga halad sa paghidaet. Pagahula-
ton mo ako sing pito ka adiaw, tubtub
nga ako mag-abut sa imo, kag magtudlo
sa imo sang imo pagahimoon."

_
9 Kag nahanabu ini, nga sang pagta-

iikod ni Saul sa pagbulag kay Samuel,
nga ang Dios nagliwan sang iya tagipo-
soon ; kag tanan ining mga tanda nag-
kalahanabu sa sadtong adlaw.

10 Kag sang pag-abut nila didto, sa
Gibea, yari karon, ang pinanong nga
mga manalagna, nagsugata sa iya ; kag
ang Espiritu sang Dios naghikot sa
ibabaw niya, kag nagpanagna sia sa
tunga nila.

11 Kag nahanabu nga, sang ang tanan
nga mga_ nakakilala sa iya anay, na-
kakita sa iya, kag yari karon, nga naga-
panagna sia kaupud sang mga manalag-
na. Kag ang banwa nagsiling ang isa
sa isa :

"
i Ano bala ang nahanabu sa

anak ni Kis ? i Si Saul man bala sa tunga
sang mga manalagna ?

"

12 Kag ang isa sang mga tagadidto
nagsabat kag nagsiling: "Kag isin-o
bala ang amay nila ? " Sa sini nga ka-
bangdanan iningpolong nanginhulubaton:
"

,; Si Saul man bala sa tunga sang mga
manalagna?

"

13 Kag sang sia naguntat sa pagpa-
nagna, nag-abut sia sa hitaas nga duug.

14 Kag ang bata ni Saul nagsiling sa
iyvL kag sa iya sologoon :

"
i Sa diin

bala kamo magkadto ?
" Kag sia nag-

sabat :
'• Sa pagpangita sang mga asno

;

kag sang pagkakita namon nga indi sila

makita, nagpakadto kami kay Samuel."
I^ Kag nagsiling ang bata ni Saul:

" Ako nagaampo sa imo, nga ipahayag
mo sa akon kon ano ang ginsiling sa
inyo ni Samuel."

16 Kag si Saul nagsabat sa iya bata

:

"Nagpahayag sia sa anion sa bunayag
gid, nga ang mga asno nakita na."
Apang nahanungud sang ginharian, nga
ginhambal sa iya ni Samuel, wala gid
sia sing ginsugi .i.

17 Kag ginpanipon ni Samuel ang
banv/a kay lehoba sa Mispa

;

18 Kag nagsiling sia sa mga inanak
ni Israel :

" Amo ang ginsiling ni
lehoba, ang Dios ni Israel : Ako nag-
pataklad kay Israel gikan sa Egipto
kag ginluwas ko sila sa kamut sang mga
Egiptohanon, kag sa kamut sang tanan
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nga mga ginharian, nga nagpigos sa

inyo.

19 Apang kamo karon nagsikway sa

inyo Dios, nga nagluv/as sa inyo sang
tanan ninyo nga mga kalalat-an kag
sang inyo mga kalisdanan. Kag nagsl-

liling kamo sa iya : Indi ; kondi pagabu-
tangan mo sing hari sa ibabaw namon.
Busa karon, mag-alatubang-kamo kay
lelioba sono sang inyo mga kabikahan
kag sono sang inyo mga linibolibo,"

20 Kag ginpapalapit ni Samuel ang
tanan nga mga kabikahan ni Israel, kag
ginkuha ang kabikahan ni Benyamin.

21 Kag ginpapalapit niya ang kabika-

hay ni Benyamin sono sang iya mga
panimalay ; kag ginkuha ang panimalay
ni Matri, kag ginkuha si Saul, nga anak
ni Kis ; apang sang pinangita sia nila,

wala nila sia makita.

22 Kag namangkot sila liwan kay le-

hoba :

"' Wala bala magkari pa ang isa

ka tawo diri ? " Kag si lehoba nagsi-

ling :
" Yari karon, nga sia natago sa

tunga sang kasangkapan."

23 Kag nagdalalagan sila kag kinuha
nila sia didto ; kag nagtindug sia sa

tunga sang banwa kag naglabaw sia sa

bug-OS nga banwa kutub sa abaga pa
ibabaw.

24 Kag si Samuel nagsiling sa bug-os

nga banwa :
"

l Nakita ninyo bala ang
pinili ni lehoba, nga wala sing maka-
angay sa iya sa bug-os nga banwa ?

"

Niyan ang bug-os nga banwa nagsingit,

nga nagasiling : "
i
Magkabuhi ang ha-

1 1 !

25 Kag ginhambal ni Samuel ang
tulumanon sang ginharian, kag ginsulat

niya sia sa isa ka tolon-an, kag iya gin-

pahamtang sa atubangan ni lehoba.

Kag ginpapauli ni Samuel ang bug-os

nga banwa, ang tagsatagsa sa iya balay.

26 Kag si Saul man napauli sa iya

balay sa Gibea, kag nagulupud sa iya

ang kasoldadosan, nga ang tagiposoon
nila gintandug sang Dios.

27 Kag ang pila ka mga anak ni Belial

nagsililing :
"

i Paano bala ang paglu-

was niya sini sa aton ?" Kag gintamay
sia nila, kag wala nila sia pagdalhi sing

halad. Apang sia nagpakabungul.

Si Saul nagadaug sa mga Amoninhoa, kag

ginaluwas niya ang banwa sang

labes sa Galaad.

•j j KAG nag aklad si Nahas, nga Amo-
• ' ninhon, kag ginpahamtang niya
ang dulugan batok sa labcs sa Galaad.
Kag ang tanan nga mga tawo sa labes
nagsililing kay Nahas :

" Buhat-ka sing
katipan sa amon, kag pagaalagdon ka
namon.""

2 Kag si Nahas, nga Amoninhon,
nagsiling sa ila : "Sa sini nga kabta-
ngan magakatipan ako sa inyo. nga sa

tagsatagsa sa inyo nga tanan pagaluka-
tan sang mata nga too, kag ibutang ko
ini nga kahviluy-an sa ibabaw sang
bug-os nga Israel."

3 Kag ang mga tiguiang sa labes
nagsililing sa iya :

" Hatagi-kami sing
pito ka adlaw, agud makapadala kami
sing mga manugbalita sa tanan nga mga
kadulunan sang Israel ; kag kon wall
sing bisan sin-o nga makaluwas sa amon,
magagulowa kami sa imo."

4 Kag ang mga manugbalita nag-ala-

but sa Gibea -Saul, kag nagsililing sila

sining mga polong sa mga idiilungug

sang banwa, kag ang bug-os nga banwa
nagbayaw sang tingug kag naghibi.

5 Kag yari karon, si Saul nga nag-
pauli gikan sa latagon, sa olehe sang iya

mga baka. Kag nagsiling si Saul

:

"
I Ano bala ang ginabatyag sang banwa,

nga nagahibi ? " Kag ginsugid nila sa

iya ang mga polong sang mga tawo sa
labes.

6 Kag ang Espiritu sang Dios naghi-

kot sa ibabaw ni Saul, sa pagkabati si-

ning mga polong ; kag nagdabdab sng
daku gid ang iya kaakig.

7 Kag sang kumuha sia sing duha ka
baka, ginpangutudutud niya sila, kag gin-

padala niya sjla sa tanan nga mga kadu-
lunan ni Israel sa kamut sang mga ma-
nugbalita, nga nagasiling :

" Bisan sin-o

nga indi maggowa sa olehe ni Saul, kag
sa olehe ni Samuel, manginamo ini ang
mahimo sa iya mga kabakahan." Kag
ang kakugrnat ni lehoba naholog sa iba-

baw sang banwa, kag naggulowa sila su-

bung sang isa lamang ka tawo.
8 Kag ginisip niya sila sa Besek ; kag

nangin tatlo ka gatus ka libo ang mga
inanak ni Israel, kag katloan ka libo ang
mga lalaki sa luda.

9 Kag nagsililing sila sa mga manug-
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balita, nga nag-alabut : "Amoini ang
isiling ninyo sa mga tawo sa labes sa

Galaad : Buas, sa paginit sang adiaw,
may kaluwasan kamo." Kag nagkaiadto
ang mga manugbalita, kag ginpahayag
nila sa mga tawo sa labes, nga nagkala-
lipay sila.

10 Kag ang mga tawo sa labes nagsi-

liling sa mga Amo7iinhon :
^' Buas ma-

gagulowa karai sa inyo, kag pagahimobn
ninyo sa anion ang tanan nga ginpaka-
maayo ninyo."

11 Kag, sa masunud nga adlaw, gin-

bahinbahin ni Saul ang banwa sa tatlo ka
pinoong ; kag nagsululud sila sa tunga
sang dulugan nga kaaway sa pagpulaw
sang kaagahon, kag pinilas nila ang mga
Amoninhon tubtub sang paginit sang
adlaw, kag ang mga nagkalabiiin, gin-

paalaplaag, kag wala sing nabilin sing

duha sa ila nga tingub.

12 Kag ang banwa nagsiling kay Sa-
muel :

" ; Sanday sin-o bala ang nag-
siling : maghari bala si Saul sa ibabaw
naton ? Itugyan-ninyo sa amon ina nga
mga tawo, kag pagapatyon namon sila."

13 Kag si Saul nagsiling: "Wala
sing bisan sin-o karon nga mamatay,
kay karon nagbuhat si lehoba sing kalu-
wasan sa Israel."

14 Kag si Samuel nagsiling sa banwa

:

" Kari-kamo, makadto-kita sa Gilgal,

agud nga pagbag-ohon naton didto ang
ginharian."

15 Kag nagkadto ang bug-OS nga ban-
wa sa Gilgal, kag didto ginhimo nila si

Saul nga hari sa atubangati ni lehoba,
sa Gilgal. Kag naghalalad sila didto
sang mga halad sa paghidaet sa atuba-
ngan ni lehoba. Kag nagkalalipay sila

sing daku gid didto, si Saul kag ang ta-

nan nga mga taga-Israel.

Si Samuel nagapahayag a fa magabiya sia

sang pagkahukom.

4Q KAG si Samuel nagsiling sa bug-os
'^ nga Israel :

" Yari karon, ako na-

kabati sang inyo tingug sa tanan nga
mga butang, nga inyo ginsiling sa akon,
kag nagbutang ako sing hari sa ibabaw^

ninyo.
2 Kag, yari karon ang inyo hari, nga

magauna sa inyo. Kag nahanungud sa

akon, tigulang na kag ubanon ako, kag
yari karon, ang akon mga anak yari sila

upud sa inyo. Kag ako naglakat sa atu-

bangan ninyo kutub sang akon pagka-
pamatan-on tubtub sa sini nga adlaw.

3 Yari ako, pagsaksi-karno batok sa

akon sa atubangan ni lehoba kag sa atu-

bangan sang iya Hinaplas. i Sa kay
sin-o bala ako nagkuha sing baka ? kon
isa kay sin-o bala ako nagkuha sing

asno ? Kag i sin-o bala ang akon gin-

limolimo ? l Si sin-o bala ang akon
ginpigos ? I Sa kay sin-o bala nga ka-
mut nakabaton ako sing liamham nga
makabulag sang akon mata ? Kag igauli

ko ini sa inyo."

4 Kag nagsililing sila :
" Wala ka nga

mas-a maglimolimo sa amon, bisan mag-
pigos sa amon, bisan nagbaton ka sing

bisan ano sa kamut sang bisan sino nga
tawo."

5 Kag sia nagsiling sa ila : "Si leho-

ba amo ang saksi batok sa inyo, kag ang
iya Hinaplas saksi man sa sini nga ad-

law, nga wala kamo sing nasapwan sa

akon kamut " Kag ang tagsatagsa nag-
sabat : " Saksi sia sini."

6 Kag si Samuel nagsiling sa banwa :

" Si lehoba amo ang nagbangon sa

kay Moises kag sa kay Aaron, kag nga
nagpataklad sa inyo mga ginikanan
gikan sa duta sang Egipto.

7 Busa karon, mag-atubang-kamo, kag
pagahukman ko kamo sa atubangan ni

lehoba nahanungud sang tanan nga
mga matarung nga buluhaton ni lehoba,

nga ginhimo niya sa inj^o kag sa inyo
mga ginikanan.

8 Sang si lakob nakasulud sa Egipto,

ang mga ginikanan ninyo nagsilingit

kay lehoba, kag si lehoba nagpadala
kay Moises kag kay Aaron, nga ginpa-
gowa nila ang inyo mga ginikanan sa

Egipto, kag ginpapuyo sila nila sa sini

nga duug.

9 Apang ginkalipatan nila si lehoba,

nga ila Dios, kag sia nagbaligya sa ila

sa kamut ni Sisera, nga pangolo sang
kasoldadosan ni Aser, kag sa kamut
sang mga Pilistinhon, kag sa kamut
sang hari sa Moab, nga sila nagpalakig-

away batok sa ila.

10 Kag sila nagsilingit kay lehoba,

kag nagsililing: Nakasala kami, kay
amon ginbayaan si lehoba, kag nag-
alagad kami sa mga Baal, kag sa mga
Astarot ; apang luwasa kami karon sa

kamut sang amon mga kaaway, kag
pagaalagdon ka namon.

11 Kag si lehoba nagpadala kay
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lerubaal, kag kay Bedan, kag kay lepte,

kag kay Samuel, kag nagluwas sia sa

inyo sa kamut sang inyo mga kaaway
sa palibot ; kag nagpuluyo kamo sing

malig-on.
12 Kag sang pagkakita ninyo, nga si

Nahas, nga hari sang mga anak ni

Amon, nagkari batok sa inyo, nag-
siling kamo sa akon : Indi ; kondi hari

ang magahari sa ibabaw namon, bisan

pa ang inyo hari amo si lehoba, nga
inyo Dios.

13 Busa karon tan-awa-ninyo diri

ang inyo hari, nga inyo ginpili, nga
inyo ginpangayo. Kag, yari karon, si

lehoba nagbiitang sa ibabaw ninyo sing

hari.

14 Kon magkalahadluk kamo kay
lehoba, kag pag-alagdon ninyo sia, kag
pagpamatian ninyo ang iya tingug, kag
indi magmalalison kamo sa sogo ni le-

hoba, niyan kamo, kag subung man ang
hari, nga nagahari sa ibabaw ninyo, ma-
ngin manugsunud kamo ni lehoba, nga
inyo Dios.

15 Apang kon indi ninyo pagpamati-
an ang tingug ni lehoba, kag kon mag-
malalison kamo sa mga sogo ni lehoba,

ang kamut ni lehoba manginbatok sa

inyo, subung nga nanginbatok sa inyo

mga ginikanan,
16 Labut pa, pag-atubang-kamo ka-

ron, kag tulukon-ninyo ining daku nga
butang nga pagabuhaton ni lehoba sa

atubangan sang inyo mga mata,

17 I Indi bala amo karon ang ani sang
trigo ? Ako magasingit kay lehoba
kag sia magahatag sing mga daguub
kag mga ulan. Niyan makilala kag m.a-

kita ninyo nga daku ang inyo kalainan

sa m.ga mata ni lehoba, nga ginbuhat

ninyo sa pagpangayo sing hari sa inyo."

18 Kag si Samuel nagsingit kay leho-

ba ; kag si lehoba naghatag sing mga
daguub kag mga ulan sa sadtong adlaw.

Kag ang bug-os nga banw^a nagkahadluk
s"ng daku kay lehoba kag kay Samuel.

19 Kag nagsiiing ang bug-os nga ban-
wa kay Samuel :

" Ampo-ka kay lehoba,

nga imo Dios, tungud sang imo mga
alagad, nga indi kami magkalamatay

;

kaysa tanan namon nga mga sala amon
gindugang ini nga kalainan, ang pag-

pangayo sing hari nga sa amon."
20 Kag si Samuel nagsabat sa banwa :

" Dili kamo mahadluk. Kamo nagbulu-
hat sining tanan nga kalainan; apang

dili kamo magtalikod kay lehoba, kondi
alagda-ninyo si lehoba sa bug-os ninyo
nga tagiposoon.

21 Kag dili kamo magbalalik, kay
hayhan magasulunud kamo sang mga
kadayawan nga walay kapuslanan kag
indi sila makaluwas, kay m.ga kadaya-
wan si la.

22 Kay si lehoba, tungud sang iya

daku nga ngalan, indi magbiya sa iya

banwa, kay si lehoba nagbuut sa paghi-

mo sa inyo nga banwa nga sa ij^a.

23 Nahanungud sa akon, malayo sa

akon nga magpakasala ako batok kay
lehoba, nga maguntat ako sa pag-ampo
tungud sa inyo ; apang ako magatudlo
sa inyo sang maaj^^o kag sang matad-
lung nga dalan.

24 Lamang, magkahadluk-karao sa

kay lehoba, kag alagda-ninyo s!a sing

minatuud sa bug-os ninyo nga tagiposo-

on, kay pamalandonga-ninyo kon daw
ano ka dalagku nga mga butang ang
ginhimo niya sa inyo.

25 Apang kon magbuhat pa kamo
sing malain, pagadulaon kamo, kamo
kag ang inyo hari.

Ang ItigiS nga pagsulud sang mga Piiistin=-

hon.—Ang sala n! Saul.

10 MAY isa ka tuig nga si Saul yara
'*-' sa iya ginharian ; kag sang nagha-

ri sia sa ibabaw ni Israel sing duha ka
tuig,

2 Nagpili sia sing mga tatlo ka libo

ka mga tawo sa Israel ; kag didto upud
kay Saul ang duha ka libo sa Mikmas
kag sa bukid sa Bethel, kag ang isa ka
libo didto kay lonatan sa Gibea sang
Benyamin ; kag ang nabilin sang banwa
ginpadala niya ang tagsatagsa sa ila

mga layanglayang.

3 Kag ginpilas ni lonatan ang kasoi-

dadosan nga bantay sang mga Pilistin-

hon nga yara sa Gibea ; kag naka-
bati sini ang mga Filistinhon. Kag
ginpatunog ni Saul ang mga budyong
sa bug-os nga duta, nga nagasiling

:

" Magpaiamati sini ang mga Hebrein-
hon."

4 Kag ang bug-os nga Israel nakabati
sang pagsiling :

" Ginpilas ni Saul ang
kasoldadosan nga bantay sang mga
Filistinhon, kag sa sini si Israel gina-

dumtan sang mga Filistinhon. Kag ang
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banwa ginpatipon sa olehe ni Saul, sa

Gilgal.

5 Kag ang mga Pilistinhon nagtilipon

sa pagpakigaway kay Israel : katloan
ka libo ka raga kanga kag anum ka libo

ka mga manugkabayo, kag ang banwa
sa kadamuon subung sang balas nga
yara sa baybayon. Kag nagtalaklad
sila kag nagpahamtang sila sing dulugan
sa Mikmas, sa Sidlangan sang Bet-aben.
6 Kag ang mga tawo ni Israel, sang

pagkakita nila nga nabutang sila sa

mapiyot, kay ang banwa nagapanga-
lisud, nagpanago ang banwa sa mga
lungib, sa mga kasapinitan, sa mga pil-as,

sa mga kinutkutan kag sa mga bobon.
7 Kag ang mga Hebreinhon nagta-

labok sa lordan ?iga jiagapalagyo sa duta
sang Gad kag sang Galaad; apang si

Saul yadto pa sa Gilgal, kag ang bug-os
nga banwa nagakurug sa olehe niya.

8 Kag sia naghulat sang pito ka
adlaw, tubtub sa oras nga ginpat-in sa

iya ni Samuel ; apang si Samuel wala
mag-abut sa Gilgal, kag ang banwa
nagaalaplaag gikan sa luyo niya.

9 Kag si Saul nagsiling :
" Dalha-

ninyo sa akon ang halad nga sinunog
kag ang mga halad sa paghidaet." Kag
ginhalad niya ang halad nga sinunog.

10 Kag sang iya pagkatapus paghalad
sang halad nga sinunog, yari karon, si

Samuel nga nag-abut. Kag si Saul nag-
sugata sa iya sa pagpakamaayo sa iya.

11 Kag si Samuel nagsiling :
"

i Ano
bala ang imo ginbuhat ? " Kag si Saul
nagsiling : Tungud kay nakita ko, nga
ang banwa naglapta gikan sa luyo
nakon, kag nga ikaw wala magkari
sa pinat-in nga adlaw, kag nga ang mga
Pilistinhon yara sila nga nagtilipon sa

Mikmas,
12 Nagsiling ako : Ang mga Pilistin-

hon magadululhog karon batok sa akon
sa Gilgal, kag wala pa magpangayo ako
sang panabang ni lehoba. Busa nag-
pangahas ako kag nagbalad ako sing

halad nga sinunog."

13 Kagsi Samuel nagsiling kay Saul:
"Binuang gid ang ginbuhat mo; wala
mo pagtumana ang sogo ni lehoba, nga
imo Dios, nga iya ginsogo sa imo. Kag
karon si lehoba nagtukud kuntani sang
imo ginharian sa ibabaw ni Israel sa
gihapon

;

14 Apang karon ang imo ginharian
indi magapadayon. Si lehoba nagpa-

ngita sing lalaki sonosang iya tagiposo-
on, kag si lehoba nagsogo nga sia ma-
nginpangolo sa ibabaw sang iya banwa,
tungud nga ikaw wala magtuman sang
ginsogo sa imo ni lehoba.

15 Kag sang tumindug si Samuel,
nagtaklad sia gikan sa Gilgal pa Gibea
sang Bcnyamin. _Kag si Saul nagisip
sang mga tawo nga yara upud sa iya

:

nga may mga anum ka gatus ka mga
tawo.

16 Kag si Saul kag si lonatan, nga
iya anak, kag ang banwa, nga yara upud
sa ila, nagpalabilin sila sa Gibea sang
Benyamin ; apang ang mga Pilistinhon
nagbutang sang ila dulugan sa Mikmas.

17 Kag naggulowa sa dulugan sang
mga Pilistinhon ang tatlo ka kinabon sa
pagpangagaw : ang isa ka pinanong nag-
padulong sa dalanon pa Opra, nayon sa
duta sang Saul,

18 Ang isa ka pinanong nagpadulong
sa dalanon pa Bet-Horon, kag ang ikatlo
ka pinanong nagpadulong sa dalanon
sang dulunan, nga nagaatubang sa nalup-
yakan sang Seboim, sa kahanayakan.

19 Kag sa bug-OS nga duta ni Israel
v.^ala sing makita nga panday sang sal-
salon, kay ang mga Pilistinhon nagsili-
ling :

" Agud nga ang mga Hebreinhon
indi makabuhat sing hinganiban kon
bangkaw."

20 Kag ang bug-os nga Israel nagdul-
hog sa mga Pilistinhon sa pagbaid ang
tagsatagsa sang iya punta, sang iya
sadol, sang iya wasay, kon sang iya
galab

;

21 Kon maghabol ang sulab sang mga
galab, kon sang mga sadol, kon sang mga
kahig, kon sang mga wasay, kon sa pag-
pakaayo sang isa ka suntok.

22 Kag nahanabu nga, sang adlaw sang
paginaway, w^ala sing nakita nga hingani-
ban, bisan bangkaw sa kamut sang bug-
os nga banwa nga yara upud kay Saul
kag kay lonatan ; lamang ang may iya si

Saul kag si lonatan, nga iya anak.
23 Kag ang kasoldadosan nga bantay

sang mga Pilistinhon naggowa sa pag-
pahamiang sang dulugan sa alagyan sa
Mikmas.

Ang pagdaug ni lonatan sa mga Pilistinhon.—Ang
pagsumpa nga makahas nga lakas ni Saul.

14 KAG isa sina ka adlaw, nahanabu
nga si lonatan, nga anak ni Saul,
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nagsiling sa iya pamataii-on nga
nagadala sang iya mga hinganiban

:

" Kari-ka, kag magkadto-kita sa ka-

soldadosan nga bantay sang mga Pilis-

tinhon nga yadto sa isa ka liiyo."

Apang wala niya pagpahibaloa sini ang
iya amay.

2 Kag si Saul didto sa ukbung sang
Gibea, sa idalum sang granada, nga
yara sa Migron, kag ang banwa nga
nagaupud sa iya may mga anum ka
gatus ka tawo.

3 Kag si Ahia, nga anak ni Ahitub,

utud ni Ikabod, anak ni Pinees, anak
ni Eli, nga saserdote ni lehoba sa Silo,

nagdala sang epod._ Kag ang banwa
wala makahibalo nga si lonatan nag-

kadto.

4 Kag sa tunga sang mga alagyan sa

diin nagahimulat sa pag-agi si lonatan

pa kasoldadosan nga bantay sang mga
Pilistinhon, may isa ka tuktuk sang
pil-as nga mataliwis sa isa ka luyo, kag
isa ka tuktuk sang pil-as sa isa ka luyo.

Ang isa ginahingalanan Boses kag ang
isa Sene.

5 Kag ang isa sini nga mga tuktuk

nahimo nga haligi sa luyo sang Amin-
han sa atubang sa Mikmas, kag ang isa,

sa luyo sang Bagatnan sa atubang sa

Gibea.
6 Busa, si lonatan nagsiling sa pama-

tan-on, nga nagadala sang iya mga
hinganiban :

" Kari-ka, makadto-kita

sa kasoldadosan nga bantay sining mga
ditinuli. Ayhan si lehoba magahikot
tungud sa aton ; kay wala sing maka-
sablag kay lehoba sa pagluwas tungud

sa madamu kon tungud sang diyotay

lamang."
7 Kag ang iya manugdala sang mga

hinganiban nagsabat sa iya :
" Himoa

ang tanan nga yara sa imo tagiposoon.

Dayon-ka, yari karon, ako upud sa imo
sono sa imo tagiposoon.

8 Kag si lonatan nagsiling: "Yari
karon, kita magakadto nayon sadtong

mga tawo, kag magapalakita kita sa

ila.

9 Kon magsiling sila sa aton sing

subung sini : Fahimonong kamo didto

tubtub nga kami magtingub sa inyo,

niyan magapabilin kita sa aton duug
kag indi kita magataklad sa ila.

10 Apang kon maksiling sila sa aton

sing subung sini : Taklad-kamo sa

amon, niyan magataklad kita ; kay si

lehoba nagtugyan sa ila sa aton mga
kamut, kag ini manginaton tanda."

11 Kag nagpalakita sila nga duha sa
kasoldadosan nga bantay sang mga
Pilistinhon ; kag ang mga Pilistinhon
nagsililing :

" Yari karon ang mga
Hebreinhon, nga nagagowa sa mga
boho, nga ila ginpanagoan."

12 Kag ang mga tawo sang kasoldado-

san nga bantay nagsalabat kay lonatan
kag sa iya manugdala sang mga hinga-
niban, kag nagsililing :

" Taklad-kamo
sa am.on, kag pahibaloon kamo namon
sing isa ka butang." Niyan si lonatan
nagsiling sa iya manugdala sang mga
hinganiban :

" Taklad-ka sa olehe na-
kon, kay si lehoba nagtugyan sa ila sa

kamut ni Israel."

13 Kag si lonatan nagtaklad, nga na-
gapangayuskayus sa iya mga kamut kag
sa iya mga tiil, kag sa olehe niya ang iya

manugdala sang mga hinganiban. Kag
ang mga Pilistinhon nagakalaholog sa
atubangan ni lonatan, kag ang iya ma-
nugdala sang mga hinganiban nagapatay
sa ila sa olehe niya.

14 Kag sa sini nga nahauna nga pag-
sanga ginpilasan ni lonatan kag sang
iya manugdala sang mga hinganiban,
nga may mga duha ka pulo ka tawo, sa

suliid sang kalaparan sang katunga nga
ginadaro sang duha ka baka sa isa ka
adlaw.

15 Kag may pagkulurug sa dulugan,
sa mga latagon kag sa tunga sang bug-os
nga katawohan ; kag ang kasoldadosan

nga bantay kag ang mga nagpalangagaw,
nagkulurug man sila, kag nagkurug jnan

ang duta ; kag ini amo ang isa ka pag-
kurug nga nagagikan sa Dios.

16 Kag ang mga bantay ni Saul sa
Gibea sang Benyamin nagtalan-aw

;

kag yari karon, ang kadam-an nagaka-
tunaw, kag nagaalaplaag sa isa kag isa

ka luyo.

17 Kag si Saul nagsiling sa banwa
nga yara upud sa iya :

" Isipa-ninyo,

ginaampo ko sa inyo, kag tanawa-ninyo
kon sin-o sang mga tagaaton ang nag-
pakadto. Kag sang naisip nila, nakita
nila nga nakulang si lonatan kag ang
iya manugdala sing mga hinganiban.

18 Kag si Saul nagsiling kay Ahia:
" Dalha diri ang kaban sang Dios." Kay
ang kaban sang Dios niyan yadto sa

mga inanak ni Israel.

19 Kag nahanabu nga, sang nagaham-
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bal pa si Saul sa saserdote, ang kagahud
nga didto sa dulugan sang mga Pilistin-

hon nagadugang pa gid. Niyan si Saul
nagsiling sa saserdote :

"
j Idulog ang

imo kamut !

"

20 Kag si Saul kag ang tanan nga ka-

tawohan nga yara upud sa iya ginpati-

pon kag nagpalakadto sila sa pag-awa-
yan. Kag yari karon, ang hinganiban
sang tagsatagsa batok sa iya kaupud,
kag daku gid ang pagwagwag.

21 Kag ang mga Pilistinhon may mga
Hebreinhon, subung sadto anay, nga
nagtalaklad upud sa ila sa dulugan, nga
naglapta sa palibot, kag ini sila nagtili-

ngub karon sa mga Israelinhon, nga yara
kaupud ni Saul kag ni lonatan.

22 Kag ang tanan nga mga tawo sa

Israel, nga nagpalanago sa bukid ni

Epraim, nakabati. nga ang mga Pilis-

tinhon nagpalalagyo, kag nagtilingub

man sila sa ila paglagas sa ilinav/ay.

23 Kag si leiioba nagluwas kay Israel

sadtong adlaw. Kag ang pagilinaway
nagligad sa unhan sang Bet-aben.

24 Apang ang mga tawo sa Israel

yara sa kalisdanan sa sadtong adlaw,
kay si Saul nagpasumpa sa banwa, nga
nagasiling :

" Manginmalaut ang bisan

sin-o nga magkaon sing tinapay tubtub
sa hapon ; kag ako magatimalus sa akon
mga kaaway." Ka^ walay bisan sin-o

sang banwa nga nagtilaw sing tinapay.

25 Kag ang bug-os nga banwa nag-
sulud sa talonan, kag diin may dugus sa

ibabaw sang latagon.

26 Kag sang pagsulud sang banwa sa

talonan, yari karon, nga ang dugus na-

gailig ; apang wala sing bisan sin-o nga
nakapalapit sang iya kamut sa iya baba,
kay ang banwa nagakahadluk sang
sumpa.

27 Apang si lonatan wala makabati,
sang ang iya amay nagpasumpa sa

banv/a ; kag gindohol niya ang ukbung
sang iya bara, nga yara sa iya kamut,
kag ginpasalup niya sia sa isa ka udlan
sang dugus ; kag ginpalambut niya ang
iya kamut sa iya baba, kag ang iya mga
mata nagsalanag.
28 Kag naghambal ang isa sang ban-

wa, nga nagasiling :
" Ang imo am.ay

nagpasumpa sing liayag gid sa banv/a,

nga nagasiling : Manginmalaut ang ta-

wo nga magkaon karon sing tinapay."
Kag ang banwa nagkatup-ay sa gutum.

29 Kag si lonatan nagsiling : " Ang

akon amay nagapagamo sang banwa.
Tanawa-ninyo karon kon paano nga
nagsalanag ang akon mga mata, tungud
kay nagtilaw ako sing diyotay sa sining
dugus.

30 Labi pa gid, kon ang banwa naka-
kaon karon kunta sang inagaw, nga iya
nakita sa mga kaaway nila, i wala bala
unta makahimo karon sing labing daku
nga kamatay sa mga Pilistinhon?

"

31 Kag ginpilas nila sadtong adlaw
ang mga Pilistinhon kutub sa Mikmas
tubtub sa Ayalon. Kag ang banwa
ginkutuy gid.

32 Kag nagsalakay ang banwa sa ina-

gaw, kag nagkuluha sila sing mga obeha
kag mga baka, kag mga tinday sang ba-
ka, kag ginpatay nila sila sa duta, kag
ang banwa nagkaon sing dugoon.

33 Kag ginsugid nila kay Saul, nga
nagasiling : "Ang banwa nakasala ba-
tok kay lehoba, nga nagakaon sing

dugoon." Kag sia nagsiling :
" Kamo

nagbuhat sing maluib gid. Paligira-

ninyo sa akon karon diri ang isa ka
daku nga bato."

34 Kag si Saul nagsiling: "Pag-
alaplaag-kamo sa banwa, kag isiling-

ninyo sa ila : dalhan ako sang tagsatagsa
sang iya baka, kag ang tagsatagsa sang
iya obeha, Icag pagapugutan ninyo sila

diri, kag magakaon kamo ; kag dili kamo
magapakasala batok kay lehoba, nga na-

gakaon sing dugoon." Kag nagdala ang
tug-os nga banwa ang tagsatagsa sa iya
kamut sang iya baka sadtong gab-i kag
ginpamugutan sila nila didto.

35 Kag nagpatindug si Saul sing hala-

ran kay lehoba ; ini nga halaran amo
ang nahauna nga ginpatindug niya kay
lehoba.

36 Kag nagsiling si Saul :
" Dulhog-

kita sa kagab-ihon batok sang mga Pilis-

tinhon, kag aton sila pag-atihon tubtub
sa pagkasanag sang aga, kag indi ta sila

pagbiiinan nga sa ila sing bisan isa." Kag
sila nagsililing :

" Buhata ang ginapa-
kamaayo sa imo mga mata." Niyan
nagsiling ang saserdote :

" Magpalapit-
kita diri sa Dios."

37 Kag si Saul namangkot sa Dies

:

•'
I Magadulhog ako bala sa olehe sang

mga Pilistinhon ? i Pagaitugyan mo ba-

la sila sa kamut ni Israel ?
" Apang sia

wala magsabat sa ij'^a sa sadtong adlaw.

38 Kag si Saul nagsiling: "Magpa-
Japit-kamo diri, kamo nga tanan nga mga
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pangolo sang banwa, kag maghibalo-ka-

mo kag magtuluk-kamo kon sa ano na-

nginsala ini karon.

39 Kay, magkabuhi si lehoba, iiga na-

galuwas kay Israel, nga bisan pa yara
kaupud sia ni lonatan, nga akon anak,

sia mamatay, sa pagkamatuud." Kag
wala sing bisan sin-o sa bug-os nga ban-
wa, nga nagsabat sa iya.

40 Kag nagsiling sia sa bug-os nga
Israel :

" Kamo magpalahigad sa isa ka-

luyo, kag ako kag si lonatan nga akon
anak magapahigad kami sa isa ka luyo."

Kag ang banwa nagsabat kay Saul

:

" Buhata ang ginapakamaayo sa imo rnga

mata."
41 Kag si Saul nagsiling kay lehoba,

nga Dios ni Israel :
" Ipahayag ang

katarungan." Kag ginkuha si lonatan
kag si Saul ; apang ang banwa naluwas.

42 Kag si Saul nagsiling :
" Igpapa-

lad ninyo sa tunga nakon kag ni lonatan,

nga akon anak." Kag ginkuha si lona-
tan.

43 Kag si Saul nagsiling kay lonatan :

" Ipahayag sa akon kon anong imo gin-

huhat." Kag ginpahayag ini ni lonatan,

kag nagsiling :
" Sa pagkamatuud, nagti-

law ako sa ukbung sang bara nga gina-

dala ko sa akon kamut sing diyotay nga
dugus. Kag yari karon, mamatay ako."

44 Kag si Saul nagsabat :
" Amo ini

ang pagahimoon sa akon sang Dios kag
amo ini ang pagaidugang niya sa akon,
nga sa pagkamatuud mamatay ka, lo-

natan."

45 Apang ang banwa nagsiling kay
Saul :

"
I Mamatay bala si lonatan nga

nagbuhat sining daku nga kaluwasan sa

Israel ? j Malayo sa amon ! Magka-
buhi si lehoba, nga indi maholog ang isa

ka buhok sang iya olo sa duta, kay nag-
himo sia karon upud sa Dios." Kag si

lonatan ginbawi sang banwa kag wala
sia mamatay.

46 Kag si Saul nagtaklad gikan sa

paglagas sa mga Pilistinhon ; kag ang
mga Pilistinhon nagpalakadto sa ila

duug.

Ang mga pag=awayan ni Saul.—Ang iya panimalay.

47 Kag gintag-iya ni Saul ang ginha-

rian sa ibabaw ni Israel, kag nagpakig-

away sia sa tanan niya nga mga kaaway
sa palibot : batok kay Moab, batok sa

mga inanak ni Amon, batok kay Edom,

batok sa mga hari sa Soba, kag batok sa

mg aPilistinhon; kag sa bisan diin nga
magkadto sia, nanginmanugdaug sia.

48 Kag naghikot sia nga may kagam-
hanan, kag ginpilas niya si Amalek, kag
ginluwas niya si Israel sa kamut sang
mga nagapalangagaw sa ila.

49 Kag ang mga anak ni Saul amo si

lonatan, si Isbi kag si Malkisua. Kag
ang mga ngalan sang iya duha ka mga
anak nga babae amo : ang ngalan sang
magulang si Merab, kag ang iya sang
manghud, si Mikal.

50 Kag ang ngalan sang asawa ni Saul
amo si Ahinoam, anak nga babae ni

Ahimaas. Kag ang ngalan sang pangolo
sang iya kasoldadosan amo si Abner,
anak ni Ner, bata ni Saul.

51 Kag si Kis, nga amay ni Saul, kag
subung man si Ner, amay ni Abner,
among anak nga lalaki ni Abiel.

52 Kag ang inaway nangintama ka
daku batok sa mga Pilistinhon sa bug-os
nga panag-on ni Saul, kag sa bisan kay
sin-o nga makita ni Saul nga tawo nga
maisug kag tawo nga makusug, ginapa-
impon niya sia sa iya.

Aag Dios nagsogo kay Saul, nga laglagon niya

ang mga Amelekinhon.—Ang pagkadima*

tinumanon ni Saul kag ang katapu*

san nga pagtagudili sa iya.

•j C KAG si Samuel nagsiling kay Saul

:

10 "Si lehoba nagpadala sa akon nga
paghaplason ko ikaw nga hari sa ibabaw
sang iya banwa nga Israel. Pamatii

karon ang tingug sang mga polong ni

lehoba.
2 Amo ini ang ginasiling ni lehoba

sang Sebaot : Magaduaw ako sang gin-

himo ni Amalek kay Israel, nga nagba-

lagbag sia sa dalanon, sang nagtaklad

sia gikan sa Egipto.

,3 Busa lakat-ka kag pilasa si Amalek;
kag pagatagudilian ninyo ang tanan

nga iya ; indi ka magkalooy sa iya. Kag
pagapamatyon mo ang mga lalaki kag
ang mga babae, ang mga kabataan kag
ang mga nagasuluso, ang mga baka kag
ang mga obeha, ang mga kamelyo kag
ang mga asno."

4 Kag gintipon ni Saul ang banwa,
kag ginisip niya sila sa Talaim, mga
duha ka gatus ka libo, nga nagalakat,

kag napulo ka libo ka mga tawo ni

luda.
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5 Kag si Saul naglambut sa banwa ni

Amelek, kag nagbutang sia sing puot sa
nalupyakan.

6 Kag si Saul nagsiling sa mga Keiii-

tinhon :
" Lakat-kamo, pauli-kamo, kag

dulhog-kamo sa tunga sang mga Ama-
lekinhon, basi pa nga paglaglagon ko
kamo upud sa i.va ; kag naggamit kamo
sing pagkaayo sa tanan nga mga inanak
ni Israel sang nagtalaklad sila gikan sa
Egipto." Kag nagpalauli ang mga
Kenitinbon gikan sa tunga sang mga
Amalekinhon.

7 Kag ginpilas ni Saul si Amelek ku-
tub sa Habila, nga nagapadulong nayon
sa Sur, nga yara sa tampad sang Egipto.

8 Kag dinakup niya nga buhi si Agag,
nga hari sang Amaiek, kag gintagudili-

an niya ang bug-os nga banwa sa sulab
sang hinganiban.

9 Apang si Saul kag ang banwa gin-

patawad nila si Agag, subung man. ang
mga labing maayo sang m.ga obeha kag
sang kabakahan, kag sang mga pina-
tambok, kag sang mga karnero, kag
sang tanan nga maayo, kag indi buut
sila magtagudili sa ila ; apang ang
tanan nga talamayon kag maniwang
gintagudilian nila.

10 Kag nag-abut ang polong ni lehoba
kay Samuel, nga nagasiling

:

11 " Nagasakit ako, nga gintukud ko
nga hari si Saul, kay nagtalikod sia sa
akon kag wala magtuman sia sang akon
mga polong." Kag nangakig si Samuel,
kag nagsingit kaj'^ lehoba sa bug-os nga
yadtong gab-i.

12 Kag nagbugtaw si Samuel sa aga
pa gid sa pagsugata kay Saul sa pagka-
aga. Kag ginpahibalo si Samuel, nga
nagasiling :

" Si Saul nagpakadto sa
Karmelo, kag yari karon, sia nagpa-
tindug sing isa ka handumanan, kag
ugaling nagpadulong sia sa iban nga
dung, kag sang nagkadto sia sa unhan,
nagdulhog sia sa Gilgal.

13 Kag sang si Samuel nag-abut kay
Saul, si Saul nagsiling sa iya :

" Mangin-
bulahan ka gikan kay lehoba. Ako
nagtuman sang polong ni lehoba."

14 Kag si Samuel nagsiling :
"

i Ano
bala ang ginakahologan sang inimi sang
m.ga obeha kag sang minama sang mga
kabakahan, nga ginapamatian ko sang
akon mga indulungug ?

"

15 Kag si Saul nagsabat : "Sa mga
Amalekinhon gindala nila sila, kay ang

banwa nagpatawad sa labing maayo
sang mga obeha, kag sang mga baka, sa
paghalad sa ila sa kay lehoba, nga imo
Dios ; apang ang nabiiin gintagudilian
namon."

16 Kag nagsiling si Samuel kay Saul

:

"
i
Pabayai ako ! Kag magpahayag ako

sa imo sang ginsiling sa akon ni lehoba
sini nga gab-i." Kag sia nagsiling:
" Ihambal."

17 Kag si Samuel nagsiling :
"

i Indi
bala matuud nga kon ikaw diyotay sa
imo mga mata, nangipangolo ka sa mga
kabikahan ni Israel, kag nga si lehoba
naghaplas sa imo nga hari sa ibabaw ni
.Israel ?

18 Kag si lehoba nagpadala sa imo sa
isa ka panlakatan, kag nagsiling sia sa
imo : Lakat-ka kag tagudilian-mo yadto
nga mga makasasala, nga mga Amale-
kinhon, kag awaya sila tubtub nga mau-
bus sila sing bug-os gid.

19 Kag I kay ngaa wala mo bala pag-
pamatii ang tingug ni lehoba, kondi
ginsalakay mo ang inagaw kag ginhimo
mo ang malain sa mga mata ni lehoba ?

"

20 Kag si Saul nagsiling kay Samuel

:

"Gintuman ko ang tingug ni lehoba,
kag nagpakadto ako sa panlakatan, nga
si lehoba nagpadala sa akon, kag ginda-
la ko diri si Agag, nga bari sang mga
Amalekinhon, kag gintagudilian ko ang
mga Amalekinhon

;

21 Apang ang banwa nagkuha sang
inagaw sang mga obeha kag sang mga
baka, ang m.ga panganay sang gintagu-
dilian, sa paghalad kay lehoba, nga imo
Dios, sa Gilgal."

22 Kag si Samuel nagsiling :
"

i Si
lehoba nagpangalipay bala sa mga
halad nga sinunog kag sa mga halad
subung sang sa pagpamati sang tingug
ni lehoba ? Yari karon, ang pagtuman
among labing mahal sang mga halad,
kag ang pagtalupangud labi sang tam-
bok sang mga karnero.

23 Kay_ ang pagkamalalison among
subung nga sala sang pagpamakot, kag
ang pagkatig-a among subung sang pag-
kababaylan kag sang mga terapim.
Tungud kay ikaw nagsikway sang po-
long ni lehoba, sia man nagsikway sa
imo subung nga hari."

24 Kag si Saul nagsiling kay Samuel

:

" Ako nakasala, kay giniapas ko ang
sogo ni lehoba kag ang imo rnga polong,
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kay nagkahadluk ako sa banwa, kag
nagpamati ako sa tingug nila.

25 Busa, ginaampo ko, patawara ka-

roii ang akon sala, kag balik-ka sa akoii,

kag magahapa ako sa atubangan ni le-

hoba."
26 Kag si Samuel nagsabat kay Saul

:

" Indi ako magabalik sa imo ; kay ginsik-

way mo ang polong ni lehoba, kag si

Tehoba nagsikway sa imo, agud nga
indi ka na magmanginhari sa ibabaw ni

Israel."

27 Kag sang tumalikod si Samuel sa

paglakat, dinakup in Saul ang sidsid sang
iya panapton nga nagisi.

28 Kag si Samuel nagsiling sa iya
:.

'' Si lehoba naggisi karon sa imo sa

ginharian ni Israel, kag ginhatag niya
sia sa imo isigkatawo, nga labing maayo
pa sa imo.

29 Kag ang Dimaliwan man sa Israel

indi magabutig, bisan magahinulsul sia,

kay indi tawo sia, agud nga maghinul-
sui."

30 Niyan si Saul nagsiling :
" Ako na-

kasaia ; apang ginaampo ko sa imo, nga
padungan mo ako sa atubangan sang
mga tigulang sang akon banv/a, kag sa

atubangan ni Israel ; balik-ka sa akon
kag magahapa ako sa atubangan ni le-

hoba, nga imo Dios."

31 Kag nagbalik si Samuel sa kay
Saul, kag naghapa si Saul sa atubangan
ni lehoba.

32 Kag si Samuel nagsiling :
" Dalha-

ninyo diri sa akon si Agag, nga hari sang
mga Amalekinhon." Kag si Agag nag-
abut sa iya sing malipayon gid ; kay si

Agag nagsiling :
" Sa pagkamatuud gid

nag-agi ang kapaitan sang kamatayon."

33 Kag si Samuel nagsiling :
" Su-

bung ang imo hinganiban nagdumili sa

mga babae sa ila mga anak ; subung man
ang imo iloy pagadumilian sing anak, sa

tunga sang mga babae." Kag ginpangu-
tudutud ni Samuel si Agagsa atubangan
ni lehoba sa Gilgal.

34 Kag si Samuel nagpakadto sa Ra-
ma ; kag si Saul nagtakiad sa iya balay
sa Gibea-.Saul.

35 Kag si Samuel wala na makakita
liwan kay Saul tubtub sa iya kamatayon

;

kag si Samuel naglalaw kay Saul, kag si

lehoba nagnulsul nga gintukud niya si

Saul nga hari sa ibabaw ni Isreal,

Si Samuel na^hapias kay Dabid sa pagkahari.

KAG nagsiling si lehoba kay Sa-
muel :

"
I Tubtub san-o bala nga

magalalaw ka kay Saul, nga ginsikway
ko sia, agud nga indi maghari sa ibabaw
ni Israel ? Pun-a ang imo sungay sang
lana kag lakat-ka : ako nagapadala sa
imo kay Isai, sa Betleheminhon, ka}'' sa
tunga sang iya mga anak nakit-an ko ang
hari, nga akon kinahanglan."

2 Kag nagsiling si Samuel :
"

i Paano
bala ang pagkadto ko ? kay si Saul ma-
kabati sini, kag pagapatyon niya ako."
Kag si lehoba nagsiling :

" Dala-ka sa

irao sing isa ka tinda}' nga babae sang
baka, kag magsiling ka : Nagkari ako
sa paghalad kay lehoba.

3 Kag pagatawgon-mo si Isai sa pag-
halad, kag ako magapahibalo sa imo
sang imo pagahimoon, kag magahaplas
ka nga sa akon sadtong igasiling ko sa
imo."

4 Kag ginhimo ni Samuel subung
sang ginsiling sa iya ni lehoba, kag
nagkadto sia sa Betlehem. Kag ang
mga tigulang sang banwa naggulowa sa
pagsugata sa iya, nga nagakurug, kag
nagsililing sila :

"
i Makidaiton bala

ang imo pagkari ?

"

5 Kag sia nagsiling: "Makidaiton,
Nagakari ako sa paghalad kay lehoba.
Pakabalaana-ninyo, kag kari-kamo ka-

upud nakon sa paghalad." Kag pina-

pakabalaan niya si Isai kag ang iya mga
anak nga lalaki, kag gintawag niya sila

sa paghalad.
6 Kag nahanabu, sang pag-abut nila,

nga nakita niya si Eliab, kag nagsiling

sia :
" Sa pagkamatuud, ang hinaplas ni

lehoba yara sa iya atubangan."

7 Kag si lehoba nagsiling kay Sa-
muel :

" Dili ka magtuluk sang iya

bayhon, bisan ang kadaku sang iya

kataas, kay ako nagsikway sa iya. Kay
si lehoba indi nagaian-aw sang gina-

tanaw sang tawo ; kay ang tawo naga-
tan-aw sang sa gowa, apang si lehoba
nagatan-aw sang tagiposoon."

8 Niyan gintav/agni Isai si Abinadab,
kag ginpalabay niya sia sa atubangan ni

Samuel; kag sia nagsiling: " Bisan sa

iya sini nagpili si lehoba."

9 Niyan ginpalabay ni Isai si Sama

;

kag sia nagsiling :
" Wala man ini sia

pagpilia ni lehoba."

10 Kag ginpalabay ni Isai ang iya
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pito ka anak nga lalaki sa atubangan ni

Samuel; kag si Samuel nagsiling kay
Isai: "Si lehoba v.^ala magpili sa ila

sini."

11 Kag si Samuel nagsiling kay Isai

:

"iArao bala ini sila ang tanan nga
pamatan-on ?

" Kag sia nagsiling :
" Na-

bilin pa ang manghud nga nagapahalab
sang mga obeha.'' Kag si Samuel nag-
siling kay isai :

'' Pakadtoi kag daliion

sia diri, kay indi kita magalilibot sang
latok tubtub nga sia mag-abut diri."

12 Kag ginpakadtoan sia kag ginpa-
kari sia. Kag sia bulagaw, matahum
sing pangmata, kag magayon sing pa-
nguyahon. Kag si lelioba nagsiling

:

" Tindug-ka, kag haplasa sia, nga ini

amo sia."

13 Kag kinuha ni Samuel ang sungay
sang lana, kag ginhaplas niya sia sa
tunga sang iya mga utud nga lalaki,

kag kutub sadtong adlaw kag sa pala-

abuton, ang Espiritu ni lehoba naghikot
kay Dabid, Kag^si Samuel nagtindug
kag nagpauli sa Kama.

Si Dabid nagaalagad kay Saul.

14 Kag ang Espiritu ni lehoba nagbu-
lag kay Saul, kag ginasakit sia sang
espiritu nga malain gikan kay lehoba.

15 Kag ang mga sologoon ni Saul
nagsiling sa iya :

" Yari karon, ang isa

ka espiritu nga malain gikan sa Dios
nagasakit sa imo,

16 Busa maghambal lamang ang amon
ginoo : ang imo mga alagad yara sa atu-

bangan mo, nga magpangita sila sing

isa ka tawo nga sampaton sa pagkuting-
kuting sang arpa, kag kon mag-abut sa

imo ang espiritu nga malain gikan sa
Dios, magakutingkuting sia sang iya
kamut, kag magaaj'-o ka."

17 Kag si Saul nagsiling sa iya mga
alagad :

" Pangitai ninyo ako, gina-
ampo ko sa inyo, sing isa nga maaj^o
gid nga magkutingkuting, kag dalhon-
ninyo sia sa akon."

18 Kag ang isa sang mga alagad nag-
sabat, nga nagasiling: "Yari karon,
ako nakakita sa isa ka anak nga lalaki

ni Isai, nga Betleheminhon, nga mahi-
balo magkutingkuting, nga mabakud kag
maisug, tawo nga igo sa pag-awayan,
sampaton sa pamolong, maayoayo sing
bayhon, kag si lehoba yara upud sa iya."

19 Kag si Saul nagpadala sing mga

manugbalita kay Isai, kag nagsiling
sia :

" Ipadala sa akon si Dabid, nga
imo anak nga lalaki, nga yara sa mga
obeha."
20 Kag si Isai nagkuha sing isa ka

asno nga nalulanan sing tinapay, isa ka
panit nga alak, kag isa ka tinday sang
kanding, nga ginpadala niya kay Saul sa
kamut ni Dabid, nga iya anak.

21 Kag sang umabut si Dabid kay
Saul, nagtindug sia sa atubangan niya.
Kag ginhigugma niya sia sing daku ; kag
nanginmanugdala sia niya sing hingani-
ban.

22 Kag si Saul nagpadala sa pagsiling
kay Isai : "Ako nagaampo sa imo, nga
magpabilin si Dabid kaupud nakon, kay
nakakita sia sing bugay sa akon mga
mata."

23 Kag nahanabu nga, kon ang espi-

ritu nga malain nga gikan sa Dios yara
sa ibabav/ ni Saul, si Dabid nagkuha
sang arpa kag ginkutingkuting niya sang
iya kamut, kag si Saul naumpawan kag
maayo sia, kag ang espiritu nga malain
nagbulag sa iya.

Si Dabid nagapatay sa layug nga si Goliat.

1*7 KAG ang mga Piiistinhon nagtipon
• ' sang iya mga kasoldadosan nga sa
pag-awayan ; kag nagtilipon sila sa Soko,
nga i3'^a ni luda, kag nagbutang sila sang
dulugan sa tunga sang Soko kag Aseka,
sa Epes-dammim.

2 Kag si Saul kag ang mga tinawo ni

Israel nagtilipon, kag nagbutang sang
dulugan sa nalupyakan sang Terebinto,
kag nagpahamtang sila sing pasunud sa

pagaway batok sa mga Piiistinhon,

3 Kag ang mga Piiistinhon yara sila

sa isa ka bukid sa isa ka luyo, kag ang
mga Israelinhon yara sa isa ka bukid
sang isa ka luyo, kag ang nalupyakan sa
tunga nila.

4 Kag naggowa sa dulugan sang mga
Piiistinhon ang isa ka lalaki nga pala-

dumug, nga ginhingalanan nga si Goliat,

nga taga-Gat, kag may kataas sia nga
anum ka maniko kag isa ka dangaw

;

5 Kag nagdala sia sing isa ka pandong
nga saway sa iya olo, kag napanaputan
sia sang limbutong nga hinimbis, kag
ang kabug-aton sang limbutong nga hi-

nimbis lima ka libo ka mga siklo sa

saway.
6 Kag may hapin nga saway sa iya
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mga batiis, kag sa tunga sang iya mga
abaga ang isa ka bangkaw nga iniigpa-

layog nga saway.

7 Kag ang ulungan sang iya bangkaw
siibung sang isa ka likisan sang manug-
habol, kag ang taliwis sang iya bangkaw
may anum ka gatus ka siklo nga salsa-

Ion ; kag ang iya manugdala sing taming
nagauna sa iya,

8 Kag nagtindug kag nagsingit sia sa

mga pinanong nga pasunud ni Israel,

kag nagsiling sia sa ila :
"

l Tungad sa

ano bala nga naggow^a kamo sa pagpa-
kigaway ? I Indi ako bala ang Piiistinhon

kag kamo ang mga ulipon ni Saul ? Pili-

ii-kamo sa tunga ninyo sing isa ka tawo,
nga magkari batok sa akon,

9 Kon sia sarang makapakigaway sa

akon kag mapilasan nlya ako, kami
mangininyo mga ulipon ; kag kon ako
makasarang sing labi pa sa iya kag ma-
pilasan ko sia, kamo, manginulipon kamo
namon, kag pagaalagdon ninyo kami."

10 Kag nagsiling ang Piiistinhon

:

'Karon akon ginpakahuy-an ang mga
kasoldadosan nga pinasunud ni Israel.

Hatagi-ninyo ako sing isa ka tawo, nga
mag-away kami nga duha."

11 Kag sang pagkabati ni Saul kag
sang bug-OS nga Israel sang mga polong
sang Piiistinhon, ginpamunaw sila kag
nagkalahadluk sila sing daku gid.

12 Kag si Dabid among anak sadtong
tawo nga Epratinhon, sa Betlehem sa

luda, nga ang iya ngalan amo si Isai,

nga may walo ka anak nga lalaki sia, kag
ining tav/o sa panag-on ni Saul among
tigulang kag sobol na sa katigulangon
sa tunga sang mga tawo.

13 Kag ang tatlo ka anak nga ma-
gulang ni Isai nagkaladto sa pagsunud
kay Saul sa pag-awayan. Kag ang
mga ngalan sang iya tatlo ka anak, nga
nagpalakadto sa pag-awayan, amo si

Eliab, ang panganay, ang ikaduha, si

Ahinadab, kag ang ikatlo, si Sama.
14 Kag si Dabid amo ang kamang-

huran, kag ang tatlo ka magulang
nagsulunud kay Saul.

15 Kag kon kaisa si Dabid nagapakad-
to kag nagapauli kay Saul sa pagbantay
sang mga obeha sang iya amay, sa Bet-

lehem.
16 Kag nagapalapit yadtong Piiistin-

hon sa kaagahon kag sa kahaponon kag
nagpahayag sia sing kap-atan ka adlaw.

17 Kag nagsiling si Isai kay Dabid,

nga iya anak :
" Kuha-ka, ginaampo

ko sa imo, nga sa imo mga litud sing isa

ka epa sa sini nga uyas nga sinanlag,

kag ining napulo ka mga tinapay, kag
dalagan ka sa dulugan sa imo mga utud.

18 Magadala ka man sining napiilo

ka keso sa pangolo sang ila linibo, kag
pagatan-awon mo kon ang imo mga
litud mga maayo sila, kag magkuha-ka
sing mga kalig-onan sa ila.

19 Kag si Saul kag sila, kag ang
tanan nga mga taga-Israel, yadto sila

sa nalupyakan sang Terebinto nga naga-
pakig-away sa mga Piiistinhon."

20 Kag nagtindug si Dabid sing aga
pa gid kag binayaan niya ang mga
obeha sa isa ka manugtatap, ginkuha
niya ang iya lulan, kag naglakat sia, su-

bung sang ginsogo sa iya ni Isai. Kag
nagabut sia sa mga kanga, sa oras sang
paggowa sang kasoldadosan sa pagpa-
hamtang sa pasunud sa pagpakig-away-
an, kag nagsilingit sila sang inawa5^

21 Kag ang mga Israelinhon kag ang
mga Piiistinhon nagpalahamtang sa
pag-awayan, ang kasoldadosan batok sa

kasoldadosan.
22 Kag ginbayaan ni Dabid ang iya

lulan sa kamut sang mga bantay sang
mga balon, kag nagdalagan sia sa ka-
soldadosan ; kag sang pag-abut niya,

nagpamangkot sia sa iya mga utud kon
mga maayo sila.

23 Kag sang nagapakighambal pa sia

sa ila, yari karon, yadtong paladumug
nga ginahingalanan nga si Goliat, ang
Piiistinhon nga taga-Gat, nga nagtaklad
gikan sa mga pinanong sang mga Piiis-

tinhon, kag naghambal sia sang amo
man nga mga polong, nga nabatian ini

sila ni Dabid.

24 Kag ang tanati nga mga tawo sa

Israel, nga makakita sadto nga tawo,
nagpalalagyo sila sa iya atubangan, kag
may daku sila nga kahadluk.

25 Kag ang mga tinawo ni Israel

nagsililing :
"

i Nakit-an bala ninyo
yadto nga tawo, nga nagataklad ? Sia
nagtaklad sa pagpakahuya kay Israel.

Kon may tawo nga makapilas sa iya, ang
hari magapamangad sa iya sing dalagku
nga mga mangad ; kag pagaihatag sa iya

ang iya anak nga babae, kag indi pag-

pabuhison ang balay sang iya amay sa

Israel."

26 Kag naghambal si Dabid sa mga
yara sa luyo niya, nga nagasiling:
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"^'Ano bala ang pagahimooii sa tav/o

nga makapilas sa sini nga Pilistinhon,

kag magkuha sang kahuluy-an ni Israel ?

Kay i sin-o bala ining Pilistinhon, nga
ditinuli sa pagoakatiuya sa mga kasoida-

dosan nga napasunud sang Dios nga
buhi ?

"

27 Kag ang banwa naghambal sa iya

sang amo man nga polong, nga nagasi-

ling: "Amo ini ang pagahimoon sa

tawo, nga magpilas sa iya."

28 Kag sang pagkabati ni Eliab, nga
iya utud nga magulang, nga nagahambal
sia sa sadtong mga tawo, nagdabdab ang
kaakig ni Eliab batok kay David, kag
nagsiling sia :

"
,; Kay ngaa bala nag-

dulhog ka diri, kag sa kay sin-3 bala

pagitugj'^an sadtong diyotay nga mga
obeha sa kahanayakan ? Ako nakakilala

sang imo pagpalabilabi kag sang kalainan
sang imo tagiposoon, kay sa pagtan-aw
sang inaway nagkari ka."

29 Kag si Dabid nagsiling :
"

l Ano
bala ang ginhimo ko karon ? i Indi bala

ini isa ka polong lamang ?
"

30 Kag sang bumulag sa iya, nagsaylo
sia sa iban, kag naghambal sia sing amo
man nga mga polong sa iya ; kag nag-
sabat sa iya ang banwa subung sang sa

una.

31 Kag ang mga polong, nga gin-

hambal ni Dabid nabatian kag ginsugid

sila kay Saul, nga ginpakari sia niya.

32 Kag si Dabid nagsiling kay Saul

:

"Indi mapunaw ang tagipos-on ni

bisau sin-o bangud sa iya. Ang imo
alagad magapakadto kag magapakig-
away sa sining Pilistinhon."

33 Kag si Saul nagsiling kay Dabid

:

" Indi ikaw sarang sa pagkadto batok
sadtong Pilistinhon sa pagpakigaway sa

iya ; kay ikaw pamatan-on pa, kag sia

tawo sa pag-awaj'^an kutub sang iya pag-
kapamatan-on."

34 Kag si Dabid nagsabat kay Saul

:

"Ang imo alagad amo ang manugpaha-
lab sang mga obeha sang iya amay, kag
umabut ang isa ka leon, kon ang isa ka
oso, kag nagdakup sing isa ka karnero
sang pinanong

;

35 Kag ako naggowa sa olehe niya,

kag ginpilas ko sia, kag ginluwas ko sia

sa iya baba. Kag kon magtindug sia

batok sa akon, gindakup ko sia sa
sulang, kag ginpilas ko sia kag ginpatay
ko sia.

36 Bisan Leon sia, bisan oso sia,

ginpilasan sang imo alagad. Kag ini

nga Pilistinhon nga ditinuli mangin-
subung sang isasa ila, kay ginpakahuyan
niya ang kasoidadosan nga napasunud
sang Dios nga buhi,"

37 Kag si Dabid nagsiling: " Si le-

hoba nga nagluwas sa akon sa koko
sang leon, kag sa koko sang oso, sia

gid magaluwas man sa akon sa kamut
sini nga Pilistinhon." Kag nagsiling si

Saul kay Dabid :
" Lakat-ka, kag si

lehoba manginupud sa imo."

38 Kag ginpasaputan ni Saul si Dabid
sang iya mga panapton, kag binutang
niya sa ibabaw sang iya olo ang isa ka
pandong nga sawaykag ginpapanaputan
sia sing limoutong.

39 Kag gintaklus ni Dabid ang hinga-
niban ni Saul sa ibabaw sang iya panap-
ton, kag buLit sia maglakat, kay wala sia

nga mas- a makatilaw. Kag si Dabid
nagsiling ka

J'-
Saul: "Ako indi sarang

makaiakat sa sini ; kay wala gid ako ma-
katilaw." Kag kinuha ni Dabid ini sa
ibabaw niya.

40 Kag kinuha ni3^a ang iya sunkod
sa kamut, kag nagpili sia sing lima ka
ba'to nga maliining sang sapa, kag binu-
tang niya sila sa puyo sang manugbantay
sang mga obeha, sa balonan, kag ang iya
labyug sa iya kamut, kag nagpadulong
sia nayon sa Pilistinhon.

41 Kag ang Pilistinhon nagtaliwan
kag sang nagapalapit, nagpalapit sia

kay Dabid, kag ang iya manugdala sang
taming naguna sa iya.

42 Kag ang Pilistinhon nagtan-aw
kag nakita niya si Dabid, kag gintamay
niya sia ; kay amo sia ang pamatan-on
nga bulagaw kag maayoayo sing bay-
hon.

43 Kag ang Pilistinhon nagsiling ka}'-

Dabid :
"

i Ido bala ako, agud "nga
magkari ka sa akon nga may mga ba-
kol?" Kag ang Pilistinhon ginpaka-
malaut niya si Dabid tungud sang iya
mga dios.

44 Kag ang Pilistinhon nagsiling kay
Dabid: "Kari-ka sa akon; kag paga-
ihatag ko ang imo unud sa mga kapis-
pisansang langit kag sa mga kasapatan
sang latagon."

45 Niyan si Dabid nagsiling sa Pilis-

tinhon :
" Ikaw nagakari sa akon nga

may hinganiban, nga may bangkaw,
kag nga may bangkaw nga inugpalayug

;

apang ako nagakari sa imo sa ngalan ni
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lehoba sang Sebaot, ang Dios sang mga
kasoldadosan nga napasunud ni Israel,

nga imo ginpakahuy-an.

46 Si lehoba magatugyan sa imo ka-

ron sa akon kamut ; kag ako magapilas
sa imo, kag pagakuhaon ko ang imo olo

sa imo, kag pagaihatag ko karon ang
mga bangkay sang diilugan sang mga
Pilistinhon sa mga kapispisan sang la-

ngit, kag sa mga kasapatan sang duta;

kag makahibalo ang bug-os nga duta,

nga may Dios sa Israel.

47 Kag makahibalo ining bug-os nga
katilingban, nga si lehoba wala magalu-
was sa hinganiban kag sa bangkaw. Kay
ang pagilinaway iya ni lehoba, kag gin-

tugyan niya kamo sa anion mga kamut."

48 Kag nahanabu nga, sang pagtindug

sang Pilistinhon, kag nagpakadto kag
nagpalapit sa pagsugata kay Dabid, si

Dibid nagdalidali kag nagdalagannayon
sa kasoldadosan batok sa Pilistinhon.

49 Kag sang kinuot ni Dabid ang iya

kamut sa balonan, nagkuha sia didto sing

isa ka bato, kag linabyug niya sia, kag
pinilas niya ang Pilistinhon sa agtang,

kag ang bato nagdulot sa agtang, k^g
napukan sia sa duta nga hapa.

50 Kag si Dabid sa isa ka labyug kag
sa isa ka bato nanginmakusug pa sia

sang Pilistinhon, kag pinilas niya ang
Pilistinhon kag pinatay niya sia, kag si

Dabid wala sing hinganiban sa iya

kamut.

51 Kag si Dabid nagdalagan kag nag-
tindug sa luyo sang Pilistinhon, kag ki-

nuha niya ang hinganiban niya, nga
ginabut niya sia sa iya tagub, kag pina-

tay niya sia, kag sa iya inutud niya ang
olo. Kag sang pagkakita sang mga
Pilistinhon, nga ang ila tawo patay na,

nagpalalagyo sila.

52 Kag nagtilindug ang mga tawo ni

Israel kag ni luda, kag nagsilingit sila

;

kag ginlagas nila ang mga Pilistinhon

tubtub sa salam.putan sa nalupyakan,
kag tubtub sa mga gawang sa Ekron.
Kag ang Pilistinhon nga mga piiason sa

kamatayon nagkalapukan sa dalanon sa

Saarim, tubtub sa Gat kag tubtub sa

Ekron.

53 Kag ang mga inanak ni Israel nag-
balalik sa paglagas sa mga Pilistinhon

kag inagawan sila nila sang ila dulugan.

54 Kag ginkuha ni Dabid ang olo
sang Pilistinhon kag gindaia niya sia sa

' Jerusalem ; apang binutang niya ang iya

I

mga hinganiban sa iya layanglayang.
! 55 Kag sang pagkakita ni Saul kay
:
Dabid, nga nagagowa sa pagsugata sa

j

Pilistinhon, niigsiling sia kay Abner, nga

I

pangolo sang kasoldadosan: "Abner,
^kay sin-o bala nga anak ining pama-
tan-on ? " Kag si Abner nagsiling

:

56 "Magkabuhi ang imo kalag, oh
hari; nga wala ako makahibalo." Kag
ang hari nagsiling: " Pamangkot-ka
kon sin-o anak ining pamatan-on."

57 Kag sang pagpauli ni Dabid nga
nakapata}- sang Pilistinhon, kinuha sia

ni Abner, kag ginpasulud niya sia sa

atubangan ni Saul, kag yara sa iya ka-
mut ang olo sang Palistinhon.

58 Kag si Saul nagsiling sa iya :
" Pa-

m.atan-on, i sa kay sin-o bala ikaw nga
anak ? " Kag si Dabid nagsiling :

" Ako
amo ang anak sang imo alagad, nga si

Isai sa Betlehem."

Si Dabid ginahisugtna ni locatan kag

ginakafaisaaa ni Saul.

jO KAG nahanabu nga, sang pagkata-
•^ pus niya sa paghambal kay Saul,

ang kalag ni lonatan natingub sa kalag
ni Dabid ; kag ginhigugma sia ni lonatan
subung sa iya kaugalingon nga kalag.

2 Kag kinuha sia ni Saul sadto gid

nga adlaw, kag wala niya sia pagtuguti

sa pagpauli sa balay sang iya amay.
3 Kag naghimo sing katipan si lona-

tan kag si Dabid, kay sia nagahigugma
sa iya subung sang iya kaugalingon nga
kalag.

4 Kag si lonatan naguba sang panap-
ton nga yara nasul-ub niya, kag hina-

tag niya sia kay Dabid, kag ang ibafi nga
iya mga panapton pati ang iya hingani-

ban, ang iya pana kag ang iya wagkus.

5 Kag naggowa si Dabid sa bisan diin

nga ginpadala sia ni Saul, kag nagagi-
nawi sia sing mabuut gid. Kag ginhimo
sia ni Saul nga pangolo sang mga tawo
sa pag-awayan, kag maayo sia sa mga
mata sang bug-os nga banwa kag sa

mga mata man sang mga alagad ni Saul.

6 Kag nahanabu nga, sang pagpalauli

nila sa tapus na nga napatay ni Dabid
ang Pilistinhon, naggulowa ang mga
babae sa tanan nga mga banwa ni Is-

rael, nga nagaalambahan kag nagasiii-

nadsad sa pagsugata sang hari nga si
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Saul, nga may mga tarubor, kag may
mga pangalipay kag mga tiiingting.

7 Kag ang mga babae nga nagakinu-
tingkiiting, nagsinabtanay kag nagsili-

ling: "Si Saul nagpilas sang iya mga
linibo, kag si Dabid sang iya mga tagpu-
16 ka linibo."

8 Kag naakig si Saul sing daku gid,

kag ini nga rolong nanginmalaut sa iya

mga mata, kag nagsiling sia :
" Sa kay

Dabid ginhatag nila ang tagnapulo ka
mga linibo kag sa akon ginhatag nila

ang mga linibo ; kag ang nakulang la-

mang sa iya ang ginharian.'"

9 Kag kutab sadtong adlaw sa sumu-
lunud si Saul nagtuluk ka}'' Dabid sa

malain nga panuluk.
TO Kag sa madason nga adlaw nahana-

bu, nga ang espiritunga malain gikan sa

Dios naghikot kay Saul ; kay nagpanag-
na sia sa iya balay. Kag si Dabid na-
gakutingkuting sa iya kamut subung
sang iban nga mga adlaw : kag yara sa
kamut ni Said ang isa ka sumbiling.

1

1

Kag ginbalabad ni Saul ang sum-
biling, nga nagasiling :

" Fagailansang
ko si Dabid sa dingding ;

" kag sa ma-
kaduha nagpalaj'^o sa iya si Dabid.

12 Apang si Saul nagkahadluk kay
Dabid ; tungud kay si lehoba kaupud ni

Dabid, kag nagbulag sia kay Saul.

13 Kag pinaiayo sia ni Saul sa ij'^a,

kag hinim.o sia niya nga pangolo sang
linibo, kag naggowa si Dabid kag nag-
sulud sa pangoiohan sang banwa.

Si Oabid nanginmanugdala sing hioganN

ban sang hari.

14 Kag si Dabid nagginawi sing ma-
buut gid sa tanan niya nga mga buluha-
ton, kag si lehoba yara upud sa iya.

15 Kag gintan-aw ni Saul, nga nag-
ginawi sia sing raabuut gid, kag tungud
sini nagkahadluk sia sa iya.

16 Kag ang bug-os nga Israel kag
luda naghigugma kay Dabid, kay sia

naggowa kag nagasulud sa atubangan
nila.

17 Kag si Saul nagsiiing kay Dabid :

" Yari karon ang akon anak nga babae
nga magulang nga si Merab : pagaihatag
ko sia sa imo nga asawa. Lamang nga
mangintawo ka nakon nga maisug, kag
maghimo ka sang mga pagilinaway ni

lehoba." Kag si Saul nagasiling :
" Indi

magmanginbatok sa iya ang akon ka-

mut : apang ang kamut sang mga Pilis-

tinhon manginbatok sa iya."

18 Kag si Dabid nagsabat kay Saul:
"

i Si sin-o bala ako, kag ano bala ang
akon pagkabuhi, kag ano bala ang
panimalay sang akon amay sa Israel,

agud magmanginumagad ako sang ha-
ri ?

"

19 Kag nahanabu nga, sa panag-on sa
paghatagkay Merab, nga anak nga babae
ni Saul, sa kay Dabid, ginhatag sia nga
asawa kay Adriel, nga Meolatinlion.

20 Apang si Mikal, anak nga babae
ni Saul, nagahigugma kay Dabid. Kag
ginsugid ini kay Saul, kag ang butang
nakapahamuut sa iya mga mata.

21 Kag si Saul nagsiiing :
" Pagaiha-

tag ko sia sa iya, agad nga sia mangin-
siod sa iya, kag agud nga ang kamut
sang mga Pilistinhon manginbatok sa

iya." Kag si Saul nagsiiing kay Dabid
sing makaduha :

" Manginumagad ikaw
nakon karon."

22 Kag si Saul nagsogo sa iya mga
alagad :

" Kambala-ninyo sa tago si

Dabid, nga nagasiling sa iya : Yari ka-
ron, ang hari nagakahamuut sa imo, kag
nahagugmaan ka man sang tanan niya
nga mga alagad. Busa karon, mangin-
umagad ka sang hari."

23 Kag ang mga umalagad ni Saul
naghalambal sining mga polong sa mga
idulungug ni Dabid. Apang si Dabid
nagsiiing sa ila: "iDiyotay bala nga
butang sa inyo mga mata ang m^angin-
umagad sang hari? Kag ako, isa ka
tawo nga imol, kag sa diyotay nga
kadunganan."
24 Kag anjg mga umalagad ni Saul

nagsulugid sini sa iya, nga nagasiling

:

"Amo ining mga polong nga girsiling

ni Dabid."

25 Kag si Saul nagsiiing :
" Isiling-

ninyo ang subung sini kay Dabid : wala
sing bisan ano nga hatag nga niakapa-
hamuut sing labi sa hari sang isa ka ga-
tus ka inutud sang tinuli sa mga Pilistin-

hon, agud nga sia makatimalus sang mga
kaaway sang hari." Kag si Saul naga-
hunahuna sa pagpukan kay Dabid tungud
sang m.ga kamut sang mga Pilistinhon.

20 Kag ang iya mga alagad nagsulugid
kay Dabid sining mga polong, kag na-
hamutan ini sa mga mata ni Dabid ang'

pagkamanginumagad sang hari : kag ang
panag-on wala pa matapus.

27 Kag nagtindug si Dabid kag nag-
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lakat, sia kag ang iya mga tinawo, kag
piriilas niya ang duha ka gatus ka tawo
sang mga Pilistinhon ; kag gindala ni

Dabid ang mga inutud sang tinuli nila,

kag ginhatag nila ang igo gid nga isip

sa had, agud nga sia mahimo nga
umagad sang hari. Kag hinatag ni Saul
sa iya nga asav/a ang iya anak nga babae
nga si Mikai.

28 Apang si Saul, sang nakita niya
kag ginkilala niya nga si lehoba yara
upud kay Dabid kag nga ang iya anak
nga babae nga si Mikal nagahigugma sa
iya,

29 Nagkahadluk pa gid sia kay Dabid,
kag si Saul nanginkaaway ni Dabid sa
tanan nga mga adiaw.

30 Kag sang nagagulowa ang mga
dunganon sang mga Pilistinhon, naha-
nabu nga, sa tagsatagsa ka oras nga
maggulowa sila, si Dabid nagpahayag
sing labi pa kaalam sang tanan nga mga
alagad ni Saul ; kag ang iya ngalan
nanginlabing mahal.

Si Eonatan nagaapin kay Dabid.

KAG si Saul naghambal kay lona-
tan, nga iya anak, kag sa tanan

niya nga mga alagad, agud nga pagpat-
yon nila si Dabid. Apang si lonatan,
nga anak ni Saul, nagapalanga kay
Dabid sing daku gid.

2 Kag ginpahibalo ni lonatan ini kay
Dabid, nga nagasiling: "Si Saul, nga
akon amay, nagahimulat sa pagpatay sa

imo. Busa karon, ginaampo ko sa imo,
m.ag-andam-ka karon tungud sa imo ku-
tub sa kaagahon, kag magpanago-ka sa

isa ka duug nga tago.

3 Kag ako magagowa, kag magaingod
ako sa akon amay sa latagon sa diin

yara ikaw, kag magahambal ako ayon
sa imo saakon amay kag pagatan-awon
ko nga kon ano ayhan, kag pagapahiba-
loon ko ikaw.

4 Kag si lonatan naghambal kay Saul
nga iya amay sing maayo ayon kay
Dabid kag nagsiling sia sa iya :

" Indi

magpakasala ang hari batok sa iya ala-

gad, batok kay Dabid, kay wala sia ma-
kasala batok sa imo, kag bisan pa ang
iya ginhimo may kapuslanan gid sa

imo;
5 Kay sia nagbutang sang iya kabuhi

sa palad sang iya kamut, kag ginpilas

niya ang mga Pilistinhon, kag ginhimo ni

lehoba ang isa ka daku nga kaluwasan
sa bug-os nga Israel. Ikaw nakakita
sini, kag nagpangalipay ka sa iya. .Kag
I kay ngaa bala magapakasala ka batok
sa dugo nga wala sing sala, sa pagpatay
sa kay Dabid sa wala sing kabang-
danan ?

"

6 Kag sang pagkabati ni Saul sang
tingug ni lonatan, nagsumpa sia :

" Mag-
kabuhi si lehoba, nga indi sia paga-
patyon."

7 Kag gintawag ni lonatan si Dabid,
kag ginpahayag niya sa iya ining tanan
nga mga polong, kag ginpasulud ni lona-
tan si Dabid kay Saul, kag yara sia sa

atubangan niya subung sadto anay.
8 Kag nagsugud liwan ang ilinaway,

kag naggowa si Dabid, kag nagpakig-
away sia batok sa mga Pilistinhon, kag
pinilas niya sila sa daku nga kinamatay,
kag nagpalalagyo sila sa atubangan niya.

Si Saul nagahimulat sa pagpatay kay Dabid, kag

nagdangup sia sa luyo ni Samuel. Si Saul

sa tunga sang mga manalagna.

9 Kag ang espiritu nga malain gikan
kay lehoba nag-abut kay Saul. Kag
sang nagalingkod sia sa iya balay, nga
may isa sia ka sumbiling sa kamut, kag
sang si Dabid yara nagakutingkuting
sang iya kamut,

10 Si Saul naghimulat sa paglansang
kay Dabid sang iya sumbiling sa ding-
ding ; apang sia naglikaw sa atubangan
ni Saul, kag ginpilas niya sang sumbiling
ang dingding. Kag si Dabid nagdala-
gan, kag nagpalagyo sadto nga gab-i.

11 Kag si Saul nagpadala sing mga
manugbalita sa balay ni Dabid, agud
nga pagpanilagan nila sia kag pagpat-
yon sia sa aga. Kag si Mikal nga iya
asawa, nagpahibalo sini kay Dabid, nga
nagasiling: "Kon indi mo pagluwason
ang imo kabuhi sini nga gab-i, buas sa

aga pagapatyon ka."

12 Kag gintonton ni Mikal si Dabid
sa isa ka talambuan, kag naglakat kag
nagpalagyo sia ; kag naglikaw sia.

13 Kag si Mikal nagkuha sang terapim
kag binutang niya sia sa higdaan ; kag
pinahamtangan niya sa olohan sing isa

ka hinabol nga bulbul sang kanding, kag
tinabunan niya sia sang isa ka panapton.

14 Kag si Saul nagpadala sing mga
manugbalita sa pagdakup kay Dabid,
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kag sia nagsiling sa ila : " Nagabalati-

an sia."

15 Kag si Saul nagpadala liv?an sing

mga manugbalita, agud nga magtan-aw
sila kay Dabid, nga nagasiling: "Dal-
ha-ninyo sa akon sia sa iya higdaan,

agud nga pagpatyon ko sia."

16 Kag nagsululud ang mga manug-
balita, kag yari karon ang terapim yara

sa higdaan, kag isa ka hinabol nga bul-

bul sang kanding sa olohan.

17 Kag si Saul nagsiling kay Mikal

:

"
I Kay ngaa bala ginlimbongan mo ako

sing subung kag gintugutan mo paglakat

ang akon kaaway nga nagpalagyo ?
"

Kag si Mikal nagsiling kay Saul :
" Sia

nagsiling sa akon : Tuguti ako pagla-

kat, ikay ngaa bala pagapatyon ko
ikaw ?

"

18 Kag si Dabid nagpalagyo kag nag-
likaw ; kag nagpakadto sia kay Samuel,
sa Rama ; kag ginsugid niya sa iya ang
tanan nga ginbuhat ni Saul sa iya. Kag
naglakat sila, sia kag si Samuel, kag nag-
puluyo sila sa Nayot.

19 Kag ginpahibalo si Saul, nga naga-
siling :

*' Yari karon, nga si Dabid yara
sa Nayot, sa Rama."

20 Kag si Saul nagpadala sing mga
manugbalita, nga magadakup kay Da-
bid. Kag sang pagkakita nila sang isa

ka katilingban sang mga manalagna, nga
mga nagatalagna, kag kay Samuel nga
nagatindug, nga nagadumala sa ila. Kag
ang espiritu sang Dios nag-abut sa iba-

baw sang mga manugbalita ni Saul, kag
nagpalanagna man sila.

21 Kag sang pagsugid sini kay Saul,

sia nagpadala sing iban nga mga manug-
balita, kag ini sila nagpalanagna man.
Kag si Saul sa makatlo nagpadala sing

mga manugbalita, kag nagpalanagna
man sila.

22 Kag sia gid, nagpakadto sa Rama,
kag sang pag-abut niya sa daku nga bo-
bon nga yara sa Seku, namangkot sia,

nga nagasiling : i Diin bala si Samuel
kag si Dabid ?

" Kag ginsabat sia :
" Ya-

ri karon, yadto sila sa Nayot, sa Rama,"
23 Kag nagpakadto sia didto sa nayot

sa Rama. Kag nag-abut man sa ibabaw
niya ang Espiritu sang Dios, kag nagpa-
dayon sia sa iyadalanon, nga nagapanag-
na tubtub nga nag-abut sia sa Nayot, sa

Rama.
24 Kag naguba sia man sang iya mga

panapton, kag nagpanagna man sa atu-

bangan ni Sam.uel. Kag naghigda sia

nga hubo sa duta sadtong bug-os nga
adlaw, kag sadtong bug-os nga gab-i,

bangud sini ginasiling :
"

i Si Saul man
bala sa tunga sang mga manalagna ?

"

Ang katipan sa tunga ni Dabid kas ni lonatan.

2r\ KAG si Dabid nagpalagyo sa Na-^ yot, sa Rama ; kag nag-abut kag
nagsiling sia sa atubangan ni lonatan

:

"
I Ano bala ang ginhimo ko ? l ano bala

ang akon kalainan ? kag i ano bala
ang akon sala sa atubangan sang imo
amay, nga ginapangita niya ang akon
kabuhi ?

"

2 Kag si lonatan nagsiling sa iya

:

"
j Nga ang amo indi mahanabu ! Dili

ka mamatay. Yari karon, nga ang akon
amay dili makahimo sing bisaa ano nga
butang nga daku, bisan diyotay, nga dili

sia magsugid sa akon.
,;
Kay ngaa bala

nga pagtagoon sa akon sang akon amay
ini nga butang ? Ini indi manginamo."

3 Kag si Dabid nagsumpa iiwan, nga
nagasiling :

" Ang imo amay nakahibalo
sing masanag gid, nga ako nakakita sing
bugay sa atubangan sang imo mga mata
kag nagsiling ayhan sia : Indi makahi-
balo sina si lonatan, agud nga indi mag-
pangalisud sia. Apang sa pagkamatuud
gid, magkabuhi si lehoba kag magku-
buhi ang imo kalag, nga wala gani sing
isa ka tikang sa tunga nakon kag sang
kamatayon."

4 Kag si lonatan nagsiling kay Dabid

:

" Pagahimoon ko sa imo ang tanan nga
igasiiing sang imo kalag."

5 Kag si Dabid nagsiling kay lonatan :

" Yari karon, nga buas amo ang lati,

kag nagalingkod ako sa kinabatasan sa
latok malapit sa hari sa pagkaon ; tugu-
tan-mo ako sa paglakat kag magapanago
ako sa latagon tubtub sa kahaponon
sang ikatlo ka adlaw.

6 Kon ang imo amay makasapo nga
wala ako, magasiling ka sa iya : Si Dabid
nangayo sa akon sing hanoot gid, nga
pagtugutan ko sia sa pagdalagan sa Bet-
lehem, nga iya banwa ; kay pagaiwaton
didto, nga sa bug-os nga panim.alay ang
halad nga tinuig.

7 Kon sia magsiling : Maayo man,
niyan may paghidaet sa imo alagad

:

apang kon maakig gid sia, mahibalo ka,

nga ang kalainan tapat na batok sa iya.

8 Busa, magkalooy-ka sa imo alagad

;
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kay ginpasulud mo sa pagkatipan ni

lehoba sa imo ang imo alagad. Kag
kon may kalainan sa akon, patyon-mo
gid ako : i kay ngaa bala nga pagdalhon
mo ako sa atubangan sang imo amay ?

"

9 Kag si lonatan iiagsiling sa iya :

"
i
Malayo sa imo ining patighminhima.

Kay kon ako makahibalo sing mamina-
tud-on gid, nga ang kalainan nga linapat

sang akon amay, maholog sa imo, niyan

i indi sia bala nakon pagisugid sa imo ?
"

10 Kag si Dabid nagsiling kay lona-

tan :
"

l Sin-o bala ang magapahibalo
sa akon, kon ano nga matigdas nga sa-

bat, nga sarang mahimo sa imo sang imo
amay

11 Kag si lonatan nagsiling kay Da-
bid :

'' Kari-ka kag mapalatagon kita."

Kag nagpalatagon sila nga duha.

12 Niyan si lonatan nagsiling kay
Dabid :

"
i
lehoba, nga Dios ni Israel

!

Kon masaladsad ko ang akon amay,
buas kon sa isa ka buas sa aga sa sini

nga oras, kon sia magpahayag nga maayo
kay Dabid, kag niyan kon indi ako mag-
padala sa imo kag indi ko sa imo pagisu-

gid ini,

13 Si lehoba maghimo sing subung
kay lonatan kag ini'idugang niya. Apang
kon ginapakamaayo sang akon amay ang
pagbuhat sa imo sing malain, pagaisugid
ko man ini sa imo, kag pagapakadtoan
ko ikaw kag magalakat ka sa paghidaet.

Kag si lehoba manginkaupud mo, su-

bung sang iya pagiipud sa akon amay.
14 Kag indi lamang kon ako mabuhi,

magagamit ka sa akon sing kaayohan ni

lehoba, nga indi ako mapatay,
15 Kondi man indi mo pagutdon sa

v/ala sing katapusan ang imo kaayohan
sa akon balay, bisan pa pagutdon ni le-

hoba ang tagsatagsa sang mga kaav/ay
ni Dabid sa kadaygan sang duta,"

16 Kag naghimo si lonatan sing kati-

pan sa balay ni Dabid, nga nagasiling

:

"Nga pagpangayoon ini ni lehoba sa

kamut sang mga kaaway ni Dabid."

17 Kag si lonatan nagpasumpa liwan
kay Dabid, tungud sang paghigugma
niya sa iya ; kay ginahigngma sia niya
subung sang iya kaugalmgon nga kalag.

18 Kag nagsiling sa iya si lonatan:
"Buas amo ang lati, kag masapwan
ikaw nga kulang, kay ang imo lingkoran
magawala sing sulud,

19 Kag magahulat ka sa ikatlo ka ad-

law, kag magadulhog ka sing madali gid,

kag magakari ka sa duug sa diin nagpa-
nago ka sang adlaw sa sini nga butang,
kag magapabilin ka malapit sa bato nga
Esel,

20 Kag ako magapana sing tatlo ka
baslay nayon sadtong luyo, subung nga
nagapana ako sa iligoon.

21 Kag yari karon, magapadala ako
sang sologoon sa pagsiling : Lakat-ka,
pangitaa ang mga baslay. Kag kon
magsiling ako sa pamatan-on : Yari ka-
ron, ang mga baslay nayon diri sa imo,
puluton mo siia, kag magkari-ka ; amo
ini kay may paghidaet sa imo, kag wala
gid sing kalainan : magkabuhi si lehoba.
22 Apang kon ako magsiling sa pa-

matan-on sing subung : Yari karon,
ang mga baslay sa unhan pa nimo, la-

kat-ka ; amo ini kay si lehoba nagapadala
sa imo.

23 Kag nahanungud sa mga polong,
nga aton ginpakighambalan ako kag
ikaw, yari karon si lehoba yara sa tunga
naton nga duha sa gihapon."

24 Kag si Dabid nagpanago sa lata-

gon. Kag sang umabut ang iati, nag-
lingkod ang hari sa pagkaon sing tina-

pay.

25 Kag ang hari naglingkod sa iya

lingkoran, subung sang iban nga oras
sa lingkoran sa luyo sang dingding.

26 Kag si lonatan nagtindug, kag nag-
lingkod si Abner sa luyo ni Saul, kag
ang duug ni Dabid walay suliid, apang
sadtong adlaw si Saul wala gid sing

ginsiling ; kay nagasiling sia sa iya

kaugalingon :
" Isa ka butang ang naha-

nabu sa iya ; indi sia matinlo, sa pag-
kamatuud, indi sia putli."

27 Kag, sa masunud nga adlaw sang
lati, sang ikaduha ka adlaw, ang lingkoran
ni Dabid wala sing suliid. Kag si Saul
nagsiling kay lonatan, nga i3'^a anak

:

"
I Kay ngaa bala wala magkari sa pag-

kaon ang anak nga lalaki ni Isai karon,

bisan kahapon ?

"

28 Kag si lonatan nagsabat kay Saul

:

" Si Dabid rangayo sa akon sing hanoot
gid nga tugutan ko sia sa pagkadto tub-

tub sa Betlehem.
29 Kag nagsiling sia : Ginaampo ko

sa imo nga tugutan mo ako sa pagkad-
to ; kay may isa ka halad kami sa pani-

raalay, kag ang akon gid litud ragpasogo
sa akon sa pagiambong. Biisa karon. kon
nakakita ako sing biigay si imo mga
mata, tuguti ako sa pagdalagan kag sa
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pagduaw sa akon mga utud. Tungud
sini wala makakari si a sa latok sang

hari."

30 Kag ang kaakig ni Saul nagsiga

batok kay lonatan, kag nagsiling sia sa

iya :
" Anak nga mabudhion kag mala-

lison, i wala bala ako makahibalo sing

maayo nga ikaw nagpili sa anak ni Isai,

nga sa inio pagkahuya kag nga sa pag-

kahuya sang tian sang imo iloy ?

31 Kay sa tanan nga panag-on nga ang
anak nga lalaki ni Isai nagkabuhi sa iba-

baw sang duta, ikaw indi magmangin-
malig-on, bisan ang imo ginharian. Bu-
sa, ipadala karon kag dalha sia diri sa

akon, kay takus sia sa kamatayon."
32 Kag si lonatan nagsabat kay Saul

nga iya amay kag nagsiling sa iya

:

"
i Kay ngaa bala pagapatyon sia ?

I Ano bala ang iya ginbuhat ?
"

33 Kag si Saul nagbalabad sang iya

sumbiling batok sa iya sa pagpilas sa iya

:

kag ginhangup ni lonatan nga among
tinapat sang iya amay ang pagpatay kay
Dabid.

34 Kag tumindug si lonatan sa latok

nga may mainit nga kaakig, kag wala
magkaon sing tinapay sang ikaduha ka
adlaw sang lati, kay maykasakit sia ba-

ngud kay Dabid, tungud kay ang iya

amay nagpakahuya sa iya.

35 Kag sangpagkaaga naggowa si lo-

natan sa latagon, sa duug nga ginpat-in

kay Dabid, kag ang isa ka pamatan-on
nga diyotay upud sa iya.

36 Kag nagsiling sia sa iya pamatan-
on :

" Dalagan, pangitaa, ginaampo ko
sa imo, ang mga baslay nga akon igapa-

na." Ang pamatan-on nagadalagan kag
si lonatan nagpana sang baslay, nga
nagalapaw sa iya.

37 Kag nag-abut ang pamatan-on sa

diin 3^ara ang baslay, nga ginpana ni

lonatan ; kag si lonatan nagsingit sa

olehe sang pamatan-on, kag nagasiling :

I Wala bala didto ang baslay sa unhan
pa nimo ?

"

38 Kag nagsingit liwafi si lonatan sa

olehe sang pamatan-on. "
i
Dalidali-ka

!

abtik-ka ; dili ka magdulog !
" Kag ang

pamatan-on ni lonatan nagpulot sang
mga baslay, kag nagpakari sa iya ginoo.

39 Apang wala sing bisan ano nga
ginhangup ang pamatan-on. Lamang
si lonatan kag si Dabid naghinangpanay
sang buluhaton.

40 Kag ginhatag ni lonatan ang iya

mga hinganiban sa pamatan-on, kag
nagsiling sa iya :

" Lakat-ka, kag dalha

si la sa banwa."
41 Kag sang pagtaliwan sang pama-

tan-on, nagtindug si Dabid sa luyo nga
nabagatnan kag naghapa tubtub sa duta
kag nagyaub sing makatlo ; kag nagha-
lukay sila, kag naghibiay sila, tubtub
nga si Dabid naghibi sing mabaskug gid.

42 Kag si lonatan nagsiling kay Da-
bid :

" Lakat-ka karon sa paghidaet, nga
kita nga duha nagsunipa tungud sang
ngalan ni lehoba, nga nagasiling : Si

lehoba manginsatunga sa akon kag sa

imo kag sa tunga sang akon kaliwatan
kag sang imo kaliwatan sa gihapon."

43 Kag si Dabid nagtindug kag nag-

lakat, kag si lonatan nagsulud liwan sa

banwa.

Si Dabid nagapalagyo sa Nob, diin nagakaon sra

snnsr Hnnnny nga bafaan, sa olebs

lungib sa Adulam kag

aoia nagapaiagyo sa i^oc, mm iiagan

sang tinapay nga baiaan, sa olebs

Gaf, sa lungib sa Adulam kag

sa duta ni JVioab.

A KAG nag-abut si Dabid si Nob kay
'
B Ahimelek, nga saserdote. Kag si

Ahimelek nagdalagan nga nagakurug
sa pagsugata kay Dabid, kag nagsiling

sia sa iya :
"

i Kay ngaa bala isa iamang
ikaw kag wala sing bisan sin-o nga upud
sa imo ?

"

2 Kag nagsiling si Dabid sa saserdote

nga si Ahimelek :
'"' Ang hari nagtug-

yan sa akon sing isa ka buluhaton, kag
nagsiling sia sa akon : Wala sing bisan

sin-o nga makahibalo sang bisan ano
sang buluhaton, nga tungud sa iya gina-

padala ko ikaw, kag nga akon ginsogo

sa imo. Kag ako nagtudlo sa akon mga
sologoon sang isa ka duug.

3 Busa karon i ano bala ang yara sa

imo kamut ? Hatagi ako sing lima ka
tinapay, kon ang yara lang."

4 Kag ang saserdote nagsabat kay
Dabid kag nagsiling :

" Wala ako sing

tinapay nga sa matagadlaw sa kamut,
kondi may tinapay nga baiaan ; kon
lamang ang in:o mga pam.atan-on nagli-

likaw sa mga babae."

5 Kag si Dabid nagsabat sa saserdote

kag nagsiling sa iya :
" Sa pagkamatuud,

ang mga babae nabulag sila kutub ka-

hapon kag sa isa kahapon sa akon
paghalin ; nahanungud sang mga balo-

nan sang mga pamatan-on mga baiaan

sila. Kag kon ining pagpaniakatan
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dibalaan, pagabalaanon sia karon tungud
sang; mga balonan."

6 Kag ginhatag sa iya sang saserdote
ang tinapay nga balaan, kay didto
wala sing liwan nga tinapay, kondi
ang mga tinapay nga sa dayag, nga
kinuha sila sa atubangan ni lehoba,
agud nga pagbutangan didto sing mga
tinapay nga mainit, sa adlaw nga pag-
kuhaon ang iban.

7 Sadtong adlaw yadto didto ang isa

sang mga alagad ni Saul, nga hinawiran
sa atubangan ni lehoba, nga ang iya
ngalan amo si Doeg, nga Edominhon,
nga pangolo sia sang mga manugbantay
sang kahayupan ni Saul.

8 Kag si Dabid nagsiling kay Ahime-
lek :

"
I Wala ka bala diri sa kamut

sing bangkaw kon hinganiban? Kay
wala ko madala ang akon hinganiban
kag ang akon mga galamiton sa pag-
av/ayan, kay ang buluhaton sang hari

nagakinahanglan sing pagkadali."

9 Kag ang saserdote nagsabat :
" Ang

hinganiban ni Goliat, ang Pilistinhon,

nga imo ginpilas sa nalupyakan sang
1 erebinto yari diri, nga naputus sa isa

ka panapton sa likod sang epod. Kon
ikaw buut magkuha sa iya, kuhaa sia

;

kay diri wala sing liwan, kondi ina."

Kag nagsiling si Dabid :
" Ihatag sa

akon sia."

10 Kag sang nagtindug si Dabid sad-

tong adlaw, nagpalagyo sia sa atubangan
ni Saul, kag nag-abut sia kay Akis, nga
hari sa Gat.

11 Kag ang mga alagad ni Akis nag-
sililing sa iya :

"
I Indi amo ini bala si

Dabid, ang hari sang duta ? l Indi amo
ini bala, nga sa iya nag-alambahan sa

sinabtanay sang sinadsad, nga nagasili-

ling : Si Saul nagpilas sang iya mga
linibo kag si Dabid sang iva mga tagpulo
ka linibo ?

"

12 Kag pinahamtang ni Dabid sa iya
tagiposoon ining mga polong, kag hinad-
lukan sia sing daku kay Akis, nga hari

sa Gat.

13 Kag nagbaylo sia sang iya ihibalo

sa atubangan sang ila mga mata kag
nagpakabuang satunga sang mga kamut
nila, kag nagkudlit sia sa mga takup
sang mga gawang, kag ginpailig niya
ang iya laway sa iya bungut.

14 Kag si Akis nagsiling sa iya mga
alagad : " Yari karon nagatan-aw ka-

mo nga ining tawo buang, l kay ngaa
bala gindala ninyo sia sa akon ?

15 iNakulang bala sa akon ang mga
buang, nga pagdalhon ninyo diri sini

nga magpakabuang sa atubangan na-
kon ? I Magasulud bala ini sia sa akon
balay ?

"

2Q KAG nagtaliwan si Dabid didto,
^ kag nagdangup sia sa lungib sa

Adulam. Kag sang pagkabati sini sang
iya mga litud kag sang bug-os nga balay
sang iya amay, nagdululhog sila sa iya

didto.

2 Kag nagtilipon sa iya ang tanan
nga mga yara sa kalisud, kag ang tanan
nga nakautang, kag ang tanan nga mga
yara sa kapaitan sa espiritu, kag na-
nginpangolo sia nila. Kag didto upud
sa iya may apat ka gatus ka tawo.

3 Kag naghalin si Dabid didto pa
Mispa sa Moab. Kag nagsiling sia sa

harisaMoab: "Ginaampo ko sa imo,
nga ang akon amay kag ang akon iloy

maghalin sa pagpiiyo upud sa inyo, tub-

tub nga mahibaloan ko ang pagabuhaton
sang Dios sa akon."

4 Kag gindala niya sila sa atubangan
sang hari sa Moab, kag nagpuluyo sila

upud sa iya sa tanan nga panag-on, nga
si Dabid didto sa kuta.

5 Kag ang manalagna nga si Gad
nagsiling kay Dabid :

" Dili ka mag-
puyo sa sini nga kuta ; lakat-ka kag
magsuliid-ka sa duta sang luda." Kag
si Dabid naglakat kag nagsuliid sa talon
sa Heret.

Ginapapatay ai Saul ang tnga saserdote kag ang

mga pumuluyo sa Nob.

6 Kag si Saul nakabati nga nakahi-
balo sing ano man nahanungud kay
Dabid, kag sang mga yara upud sa iya.

Kag si Saul naglingkod sa Gibea, sa

idalum sang isa ka sambag, sa kahita-

asan, kag yara sa iya kamut ang iya

bangkaw, kag ang tanan niya nga mga
alagad nagatilindug malapit sa iya.

7 Kag si Saul nagsiling sa iya mga
alagad, nga nagatilindug malapit sa iya

:

" Pamati-kanio karon, ginaampo ko sa

inyo, mga Benyaminhon
; I pagahatagan

bala kamo riga tanan sang anak ni Isai

sing mga latagon kag mga ulubasan ?

I Pagahimoon bala niya kamo tanan
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nga mga pangolo sang linibo kag mga
pangolo sang ginatus

;

8 Nga tanan kamo naghimbon batok
sa akon, kag walay sin-o nga naghutik
sa akon, sang ang akon anak nakigkati-

pan sa anak ni Isai ; kag wala sing isa sa

inyo nga nagakasakit tungiid sa akon,

kag magsugid sa akon, nga ang akon
anak nagpatindug sa akon alagad batok
sa akon, agud nga magpoot sa akon, su-

bung sang nagakahanabu karon nga
adlaw ?

"

9 Kag si Doeg, nga Edominhon, nga
amo ang natukud sa ibabaw sang mga
alagad ni Saul, nagsabatkag nagsding :

" Nakita ko ang anak ni Isai. Nag-abut
sia sa Nob, kay Ahimelek, nga anak ni

Ahitab.
10 Kag ini sia namangkot kay lehoba

nahanungud sa iya, kag pinabalusan sia

niya. Kag ginhatag man sa iya ang
hinganiban ni Goliat, nga Pilistinhon.

11 Kag ang hari nagpadala sa pagpa-
ngita kay Ahimelek, anak ni Ahitob, nga
saserdote, kag ang bug-os nga balay sang
iya amay, kon sayoron ang mga saserdote

nga yara sa Nob. Kag ang tanan nag-
abut sa hari."

12 Kag si Saul nagsiling sa iya : "Pa-
matii, ginaampo ko sa imo, anak ni

Ahitob." Kag sia nagsiling :
" Yari

ako, ginoo ko."

13 Kag nagsiling sa iya si Saul:
"

I Kay ngaa bala naghilimbon kamo
batok sa akon, ikaw kag ang anak ni

Isai, nga ginhatagan mo sia sing tina-

pay, kag isa ka hinganiban, kag na-
mangkot ka nahanungud sa iya sa Dios,
agud nga magtindug sia batok sa akon,
kag magpuut sa akon, subung sang na-
hanabu karon nga adlaw ?

"

14 Kag si Ahimelek nagsabat sa hari
kag nagsiling :

" Kag i sin-o bala sa
tunga sang tanan mo nga mga alagad
amo ang matutum subung kay Dabid,
nga amo ang umagad sang hari, kag nga
sarang makasulud sa im.o salapulon nga
tago kag dunganon sa imo balay ?

15 iNagsugud ako bala kutub karon
sa pagpamangkot tungud sa iya sa Dios?
i
Malayo sa akon ! Dili pagipahanungud

sa akon sang hari bisan ano nga butang
sa imo alagad, bisan sa bisan kay sin-o

sa bug-os nga balay sang akon amay.
Kay ang imo alagad wala makahibalo
sing bisan ano nga butang sang sini nga
buluhaton, bisan daku, bisan diyotay."

16 Kag ang hari nagsiling :
" Sa pag-

kamatuud, mamatay ka, Ahimelek, ikaw
kag ang bug-os nga panimalay sang imo
Amay."

17 Kag ang hari nagsiling sa mga
manugdalagan, nga nagatindug malapit
sa iya :

" Balika-ninyo kag patya-ninyo
ang mga saserdote ni lehoba ; kay ang
kamut nila yara man kay Dabid, kag
nahibaloan nila sing maayo, nga nagpa-
lagyo sia kag v/ala nila sia pagisugid sa
akon." Apang ang rnga alagad sang
hari wala magbuut sa paguntay sang ila

mga kamut sa pagsalakay sa mga saser-
dote ni lehoba.

18 Kag nagsiling ang hari kay Doeg :

" Balik-ka kag duksul-ka batok sa mga
saserdote." Kag sang bumalik si Doeg,
ang Edominhon, dumuksul sia batok sa
mga saserdote. Kag ginpapatay niya sa
sadtong adlaw ang kawaloan kag lima
ka mga lalaki, nga nagapalanaput sang
epod nga lino.

19 Kag sa Nob, banwa sang mga sa-

serdote, pinilas iii Saul sa sulab sang
hinganiban, ang rnga lalaki kag ang mga
babae, mga kabataaii kag mga nagas.i-
luso, mga kabakahan kag mga asno, kag
mga obeha, ang tanan sa sulab sang
hinganiban.

20 Kag ang isa sang mga anak ni
Ahimelek, anak ni Ahitob, nga ginahi-
ngalanan nga si Abya'ar, nagpalagyo
sa olehe ni Dabid.

21 Kag si Abyatar nagbalita kay Da-
bid kon paano ang pagpapatay ni Saul
sang mga saserdote ni lehoba.

22 Kag si Dabid nagsiling kay Abya-
tar : "Ako nakahangup, nga yadto
didto sadtong adlaw si Doeg, nga Edo-
minhon, nga sa walay dahaduha sia na-
kapanugid kay Saul. Amo ako ang ka-
bangdanan sa/ig kamatayon sang tanan
nga mga tawo sa balay sang imo amay.
23 Pabilin ka upud sa akon, dili ka

magkahadluk ; kay kon sin-o ang magpa-
ngita sang akon kabuhi, nagapangita
man sang imo kabuhi. Kag ikaw maga-
upud sa akon subung nga bmantayan."

Si Dabid na^aluwas sa mga pumuluyo sang Keila.

—

Ginaiagas sia ni Sau! i<ag nagabag-o sang

iya katipan kay lonatan.

20 KAG ginpahibalo si Dabid, nga^ nagasiling : " Yari karon ang
mga Pilistinhon nagaaway batok sa
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Keila, kag ginakawat nila ang mga
linasan."

2 Kag si Dabid nagpamangkot kay

lehoba, nga nagasiling :
"

I Magapakad-

to ako bala sa pagpilas sa sining mga
Pilistinhon ?

" Kag si lehoba nagsiiing

kay Dabid :
" Lakat-ka kag pilasa ang

mga Pilistinhon, kag lawasa ang Keila."

3 Kag ang mga tawo ni Dabid nagsi-

liling sa iya :
" Yari karon, kami diri

gid sa luda may kahadluk kami ; labi na

gid kon magkadto kita sa Keila batok

sang kasoidadosan nga napasunud sang

mga Pilistinhon."

4 Kag si Dabid nagbalik sa pagpa-

mangkot kay lehoba. Kag si lehoba

nagsabat sa iya kag nagsiiing :
" Tin-

dug-ka, duihog-ka sa Keila, kay ako

magatugyan sa mga Pilistinhon sa imo
kamnt."

5 Kag naglakat si Dabid upud ang iya

mga tinawo sa Keila, kag nagpakigaway

sia batok sa mga Pilistinhon, kag ginda-

la niya ang ila mga kahayupan ; kag pi-

nilas niya sila sa daku nga kamatay, kag

linuwas ni Dabid ang mga taga-Keila.

6 Kag si Abyatar, nga anak ni Ahi-

melek, nagpalagyo kay Dabid sa Keila,

kag nagdulhog sia nga may isa ka epod

sa iya kamut.

7 Kag ginsugid kay Saul, nga si Dabid
nagsulud sa Keila. Kag si Saul nagsi-

iing: "Ang Dies nagtugyan sa iya sa

akon mga kamut ; kay sia yara natak-

pan, sang nagsulud sa isa ka banwa nga

may mga gawang kag mga pintal."

8 Kag gintawag ni Saul ang bug-os

nga banwa sa pag-awayan, sa pagdulhog

sa Keila, agud sa pagkibon kay Dabid

kag sa iya mga tinawo.

9 Kag nakilala ni Dabid, nga si Saul

nagapadugi sining malain nga katuyoan

batok sa iya, kag nagsiiing sia kay
Abyatar, nga saserdote :

'"' Dalha diri

ang Epod."

10 Kag si Dabid nagsiiing : "lehoba,

nga Dies ni Israel, ang imo alagad may
pagkilala nga totoo nga si Saul nagahi-

mulat sa pagkari batok sa Keila, sa pag-

laglag sang banwa bangud sa akon

:

11 ^' Pagaitugyan ako bala sang mga
pumuluyo sa Keila sa iya mga kamut ?

I
Magadulhog bala si Saul, subung sang

nabatian sang imo alagad? lehoba,

nga Dios ni Israel, nagaampo ako sa

imo, nga ipahayag mo ini sa imo ala-

gad." Kag si lehoba nagsiiing :
" Hoo,

magadulhog sia.'*

12 Kag si Dabid nagsiiing : "iPagi-
tugyan ako bala sang mga pumuluyo sa

Keila, ako kag ang akon tinawo, sa mga
kamut ni Saul ? " Kag si lehoba nag-
siiing : " Pagaitugyan ka nila."

13 Kag si Dabid nagtindug kaupud
sang iya mga tinawo, nga may anum ka
gatus sila, kag naggolowa sila gikan sa

Keila, kag nagpalakadto sila sa bisan diin

nga sarang nila makadtoan. Kag gin-

pahibalo kay Saul, nga si Dabid nagpa-
lagyo sa Keila; kag naguntat sia sa

paggowa.
14 Kag si Dabid nagpuyo sa kahana-

yakan, sa mga duug nga malig-on, kag
nagpuyo sia sa kabukiran, sa kahanaya-
kan sa Sip. Kag nagpangita sa iya si

Saul sa tanan nga mga adlaw ; apang
wala sia pagaitugyan sang Dios sa iya

mga kamut.
15 Kag nakita ni Dabid, nga si Saul

naggowa sa pagpangita sang iya kabu-
hi ; kag si Dabid yadto sa kahanayakan
sa talon nga masiot sa Sip.

16 Kag si lonatan, nga anak ni Saul,

nagtindug kag nagkadto kay Dabid sa

talon, kag ginpabakud niya ang iya ka-

mut sa Dios

;

17 Kag nagsiiing sia sa iya: "Dili

ka mahadluk, kay indi ka malambut
sang kamut ni Saul, nga akon amay;
kag ikaw magahari sa ibabaw ni Israel,

kag ako m^anginikaduha sa olehe mo.
Kag ini man si Saul, nga akon amay,
makahibalo sing maayo."

18 Kag sila nga duha nagpakigkati-

pan sa atubangan ni lehoba. Kag si

Dabid nagpabilin sa talon, kag si lona-

tan nagpauli sa iya balay.

19 Kag nagtalaklad ang mga Sipin-

hon kay Saul sa Gibea sa pagsiling:
"

I Wala bala magapanago si Dabid sa

tunga namon sa mga duug nga malig-on

sa talon, sa bakolod sa Hakila, nga
yara sa too sa patag nga nahapay ?

20 Kag karon, hari, tungud kay ang
tanan nga handum sang imo kalag amo
ang pagdulhog, dulhog-ka sing madali

;

kag nahanungud sa anion amo ang pag-

tugyan sa iya sa kamut sang hari."

21 Kag si Saul nagsiiing :
" Mga

pinapakamaayo kamo ni lehoba, kay
nagkalooy karno sa akon.

22 Lakat-kamo, ginaampo ko sa inyo,

pakisayud-kamo sing labi pa, kag kila-
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laha-ninyo kag tan-awa-ninyo ang iya

duug, kon diin ang iya tiil, kag kon
sin-o ang nakakita sa iya didto ; kay gin-

siiing sa akon, nga sia amo ang tama
gid ka malalangon.

23 Tan-awa-ninyo kag kilalaha-ninyo

kon diin sang tanan nga raga palanagoan
sia nagapanago, kag balik-kamo sa akon
nga may balita nga latoo, kag ako
niagapakadto upud sa inyo : kon sia

yara lang sa duta, ako magapangita sa

iya sa tanan sa tunga sang tanan nga
mga linibolibo sa luda."

24 Kag ang mga Sipinhon nagtilin-

dug, kag nagpalakadto sa Sip, sing una
kay Saul. Apang si Dabid kag ang iya

mga tinawo yara sa kahanayakan sa

Maon, sa kapatagan yara sa too sang
patag nga nahapa}'.

25 Kag naglakat si Saul kaiipud sang
iya mga tinav.'o sa pagpangita sa iya,

kag ginpahibalo ini kay Dabid, kag
nagdulhog sia sa pil-as kag nagpuyo sia

sa kahanayakan sa Maon. Kag sang
pagkabati sini ni Saul, ginlagas ni5''a si

Dabid sa kahanayakan sa Islaon.

26 Kag si Saul naglakat sa isa ka
luyo sang bukid, kag si Dabid kag ang
iya mga tinawo sa isa ka luyo sang
bukid. Kag si Dabid nagpalagyo sing
dalidali sa paguna kay Saul ; kag si

Saul kag ang iya mga tinawo naghili-

mulat sa pagkibon kay Dabid kag sa

iya mga tinawo, sa pagdakup sa ila.

27 Kag nag-abut ang isa ka m-anug-
balita kay Saul, nga nagasiling :

" Dali-
dali-ka kag pakari-ka ; kay ang mga
Pilistinhon naghimo sing lugus nga
pagsulud sa kadutaan."

28 Kag nagisol si Saul sa paglagas
kay Dabid, kag naglakat sia sa pagsu-
gata sa mga Pilistinhon. Tungud sini

ginhingalanan niia j^adto nga duug nga
Seia-malekot.'-

Si Dabid nagapatawad sang kabuhi ni Saul.

KAG si Dabid nagtaklad kutub
didto, Icag nagpuyo sa mga duug

nga malig-on sa En-gedi.

2 Kag nahanabu nga, sang pagisol ni

Saul sa paglagas sa mga Pilistinhon,

ginpahibalo sia, nga nagasiling : " Yari

* Sela-nialekot, pil-as sang mga pagbu-
lag.

karon, nga si Dabid yara sa kahanaya-
kan sa En-gedi."

3 Kag nagkaha si Saul sing tatlo ka
iibo ka tawo nga mga pinili sa bug-os
nga Israel, kag nagpakadto sia sa pag-
pangita kay Dabid kag sa iya mga tina-

v/o sa miga pil-as sang mga kanding nga
talunon.

4 Kag nag-abut sia sa mga palasudlan
sang mga obeha, sa dalanon ; kag didto
may isa ka lungib, kag nagsuiud si Saul
sa iya sa pagtabon sang iya mga tiil.

Kag si Dabid kag ang iya mga tinawo
yadto sila sa sulud gid sang lungib.

5 Kag ang mga tinawo ni Dabid nag-
sililing sa iya :

" Yari karon, ang adlaw
nga ginsiling sa im.o ni lehoba : Yari
karon, nga ginatugyan ko ang imo mga
kaaway sa imo mga kamut. Busa, pa-

gabuhaton mo sa iya ang ginapakama-
ayo sa imo mga mata." Kag nagtindug
si Dabid, kag sing maabtik gid inutud
niya ang sidsid sang panapton ni Saul.

6 Kag nahanabu sa tapus sini, nga ang
tagiposoon ni Dabid nagpilas sa iya,

kay ginutud niya ang sidsid sang pa-

napton ni Saul.

7 Kag nagsiling sia sa iya mga tina-

wo :
" Malayo sa akon, nga gikan kay

lehoba nga ako maghim.o batok sa akon
ginoo, sa hinaplas ni lehoba, sang amo
nga butang, nga ako maguntay sang
akon kam.ut batok sa iya ; kay amo sia

ang hinaplas ni lehoba."
8 Kag ginpungan ni Dabid ang iya

mga tinawo sa sming mga polong, kag
wala niya sila pagtuguti, nga magtilin-

dug sila batok kay Saul. Kag si Saul,

nagtindug sa lungib, kag nagpadayon
sang iya paglakat.

9 Kag si Dabid nagtindug man, sa ta-

pus sini, kag gumowa sia sa lungib kag
nagsingit sa olehe ni Saul, nga nagasi-

ling :
" Akon ginoo, oh hari." Kag sang

bumalikid si Saul, si Dabid nagyaub sa

duta kag naghapa.
10 Kag si Dabid nagsiling kay Saul

:

" ; Kay ngaa bala nagapamati ka sang
mga polong sang mga nagasiling sa

imo : Yari karon, si Dabid nagahi-
mulat sa paghimo sa imo sing kalaina-

nan?
11 Yari karon, nakita sang imo mga

mata karon nga adlaw, nga si lehoba
nagtugyan sa imo karon sa akon mga
kamut sa lungib. Kag ginsiling nga
pagpatyon ko ikaw, apang ginpatawad
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ko ikaw, kag nagsiling ako: Indi ko
pagauntayon ang akon kamut batok sa

akon ginoo, kay hinaplas sia ni lehoba.

12 Kag tuluka, amay ko, hoo, tuluka

pa ang sidsid sang imo panapton sa akon
kamut. Tungud kay ginutiid ko ang
sidsid sang imo panapton, kag wala ko
ikaw pagpatya, kilalaha kag tan-awa,

nga wala sa akon kamut sing kalainan
bisan sala kag wala makasala ako batok
sa imo ; apang ikaw, nagapangayam
sang akon kabuhi sa pagkuha sa iya.

13 Hukman ni lehoba sa tunga nimo
kag sa tunga nakon, kag magtimalus sa

imo si lehoba tungiid sa akon, apang
ang akon kamut indi manginbatok sa

imo.
14 Subung nga ginasiling sang holo-

baton sang mga tigulang : Sa mga
malauton nagagowa ang kalautan ; kag
ang akon kamut indi magmanginbatok
sa imo.

15 ^"Sa olehe bala ni sin-o naggowa
ang hari sa Israel ? i Si sin-o bala ang
ginalagas mo ? \ Sa isa ka ido nga
patay, sa isa ka bitik

!

16 Kag si lehoba manginhukom, kag
pagahukman niya sa tunga nakon kag
nimo ; kag usisaon niya, kag apinan
niya ang akon kasaba, kag maghimo sia

sing katarungan sa akon, nga lnivaso7i

niya ako sa imo kamut."

17 Kag nahanabu nga, sang si Dabid
nakatapus sa paghambal sining mga
polong kay Saul, si Saul nagsiling

:

"
I Amo bala ini ang imo tingug, anak

ko nga si Dabid ?
" Kag ginba3^aw ni

Saul ang iya tingug kag naghibi.

18 Kag nagsiling sia kay Dabid

:

" Ikaw among labing matarung pa sa

akon; kay ginbayaran mo ako sing

maayo, kag ako, nagbayad ako sa imo
sing malain

;

19 Kag ikaw nagpahayag karon, nga
nagbuhat ka sa akon sing maayo, kay
gintugyan ako ni lehoba sa imo kamut
kag wala mo ako pagpatya.

20 Kay, kon ang isa ka tawo makakita
sang iya kaav/ay, ipagatugutan bala
niya sia sa paglakat sa iya dalanon nga
ginahimoan sing maayo ? Tungud sini

si lehoba magahimo sa imo sing maayo
nga balus sa sini nga ginbuhat mo sa

akon, sa sining adlaw.

21 Kag karon, yari karon, ako naka-
kilala nga, sa pagkamatuud, ikaw m.a-

gahari kag nga ang ginharian sa Israel

manginmabakud sa imo kamut.
22 Busa ngani, simipa-ka sa akon ka-

ron, tungud kay lehoba, nga indi mo
pagutdon ang akon kaliwatan sa olehe
nakon, bisan pagpanason mo ang akon
ngalan sa balay sang akon amay."

23 Kag si Dabid nagsumpa sini kay
Saul, kag nagpauli si Saul sa iya, balay,
kag si Dabid kag ang iya mga tinawo
nagtaklad sa duug nga malig-on.

Ang kamatayon ni San:ue!.—-Ang pagkaharoharo

ni Nabal, kag ang pagkabut^anan ni Abigail.

KAG namatay si Samuel, kag
nagtipon ang bug-os nga Israel,

kag nagpanalabiton sa iya ; kag ginlu-
bung sia nila sa iya balay sa Rama.
Kag si Dabid nagtindug kag nagdulhog
sa kahanayakan sa Paran.

2 Kag sa Maon may isa ka tawo nga
may buluhaton sa Karmelo, kag ang ta-

wo tama gid ka mangaranon ; nga may
tatlo sia ka libo ka obeha kag isa ka libo

ka kanding. Kag didto sia sa Karmelo
sa paggunting sang mga bulbul sang iya

mga obeha.

3 Ang ngalan sang tawo amo si Na-
bal, kag ang ngalan sang iya asawa si

Abigail. Kag ang babae mahibaloanon
gid kag maayoayo sing bayhon ; apang
ang lalaki matig-a kag malain sing mga
binuhatan ; kag sa kaliwatan sia ni

Kaleb.

4 Kag nabatian ni Dabid sa kahanaya-
kan, nga si Nabal nagagunting sang bul-

bul sang iya mga obeha.

5 Kag si Dabid nagpadala sing napiilo

ka pamatan-on, kag nagsiling sia sa mga
pamatan-on :

" Taklad-kamo sa Kar-
melo, kag kadto-kamo kay Nabal, kag
pangayo kamo, sa akon ngalan, sing

balita sa paghidaet

;

6 Kag isiling-ninyo sa iya ang subung
sini : \ Sa kabuhi 1 Ang paghidaet sa

imo, ang paghidaet sa imo panimalay,
ang paghidaet sa tanan nga imo.

7 Kag karon nakabati ako, nga may
mga manuggunting ka. Ang imo mga
manugbantay tjagpuhiyo upud sa amon

;

kag wala namon sila paghimoi sing lain;

kag wala sila sing nakulang sa bug-os
nga dag-on nga didto sila sa Karmelo.

8 Pamangkota ang imo mga sologo-

on, nga sila magasililing sa imo sini.

Tungud sini makakita ining mga solo-
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goon sing bugay sa imo mga mata ; kay
nagkari kami sa isa ka maayo nga ad-

law. Ginaampo ko sa imo, nga ihatag

mo sa imo mga alagad kag sa imo anak
nga si Dabid ang yara sa imo kamut."

9 Kag sang pag-alabut sang mga pa-

matan-on ni Dabid, ginhambal nila kay
Nabal ining tanan nga mga polong, sa

ngalan ni Dabid, kag naghululat nga
mahipus.

10 Kag si Nabal nagsabat sa mga pa-

matan-on ni Dabid kag nagsiling :
" iSi

sin-o bala si Dabid ? kag isi sin-o bala ang
anak ni Isai ? May madarau nga mga
alagad karon, nga nagalalapta gikan sa

atubangan sang ila mga ginoo.

11 iMagakuha bala ako karon sang
akon tinapay, kag sang akon tubig, kag
sang akon inihaw, nga ginpuguian ko
nga sa akon mga manuggunting, kag
pagaihatag ko sia sa mga tavvo nga
ambut kon tagadiin sila ?

"

12 Kag nagbalalik ang m.ga pamatan-
on ni Dabid, nga nagpalauli sa ila dala-

non kag nag-aiabut sila, kag nagsulugid
sila kay Dabid sining tanan nga mga
polong.

13 Kag si Dab'd nagsiling sa iya mga
tinawo :

" Magtaklus ang tagsatagsa

sang iya hinganiban." Kag nagtaklus
ang tagsatagsa sang i^'^a hinganiban

;

kag si Dabid nagtaklus man sang iya

hinganiban. Kag nagtalaklad sila sa

olehe ni Dabid nga may apat ka gatus

ka tawo; kag napabilin ang duha ka
gatus sa mga balon.

14 Apang ang isa sang mga pamatan-
on ni Nabal nagsugid sini kay Abigail,

nga asawa ni Nabal, nga nagasiling

:

"Yari karon si Dabid nagpadala sing

mga manugbalita gikan sa kahanayakan
sa pagpakamaayo sa amon agalon, kag
sia nagyaguta sa ila.

15 Apang yadtong mga tawo nangin-
labing maayo sa amon ; wala sila mag-
hilimo sa amon sing bisan ano nga
kalainan, wala sing bisan ano nga naku-
lang sa amon sa bug-os nga panag-on
nga naglakat kami kaupud sa ila, sang
kami didto sa latagon.

16 Nanginkuta namon sila sa ka-
adlawan kag sa kagab-ihon, sa bug-os
nga panag-on nga didto kami kaupud
nila, nga nagapahalab sang mga obeha.

17 Ngani karon, kilalaha kag tuluka

ang imo pagahimocn ; kay ang kalainan
yara natapat batok sa amon ginoo kag

batok sa bug-os niya nga balay ; kag
amo sia ang tama ka anak ni Belial, nga
wala sing sin o nga sarang makahambal
sa iya."

18 Kag si Abigail nagdalidali, kag
nagkuha sing duha ka gatus ka tinapay,

kag duha ka panit nga a!ak, kag lima
ka obeha nga linuto, kag lima ka sukub
sang sinanlag nga uyas, kag isa ka
gatus ka binitay sang ubas nga binulad
kag duha ka gatus ka tinapay sang igos,

kag ginlulan niya sila sa mga asno.

19 Kag sia nagsiling sa iya mga
alagad :

" Una-kamo sa akon
;
yari ka-

ron ako magasunud sa inyo." Apang
sa iya bana nga si Nabal wala sia mag-
siling.

20 Kag sang nagdulhog sia, nga naga-
kabayo sa isa ka asno, sa isa ka bahin
nga natabunan sang bukid, yari karon, si

Dabid kag ang iya mga tinawo nag-
dukilhog sa unhan niya, kag sia nagsu-
gata sa ila.

21 Kag si Dabid nagsiling sadto : "Sa
pagkam.atuud, wala sing pulus ang pag-
bantay ko sang tanan nga iya sini sa
kahanayakan, nga wala gid sing naku-
lang sang tanan nga iya ; sia nagbalus
sa akon sang kalainan tungud sang
kaayohan.

22 Arao ini ang paghimoon sang
Dios, kag amo ini ang pagidugang
sa mga kaaway ni Dabid, kon ako
karon kutub sang kasanag sang adlaw
magbilin sang tanan nga iya bisan pa
isa lamang ka tawo."

23 Kag sang pagkakita ni Abigail kay
Dabid, naglusad sia sing madali gid sa
asno, kag nagyaub sia sa duta sa atuba-
ngan ni Dabid, kag naghapa.

24 Kag napahamtang sia sa iya tiilan,

kag nagsiling: "' Ginoo ko, ang sala
manginsaibabaw nakon. Apang, gina-
ampo ko sa imo, nga ang imo alagad
maghambal sa imo mga idulurgug, kag
pamatii ang mga polong sang imo
alagad,

25 Indi pagibutang karon sang akon
ginoo ang iya tagiposoon sa sadtong
tawo ni Belial, sa sini nga si Nabal ;*

kay sono sang iya ngalan amo sia

:

ginatawag sia si Nabal, kag ang kabua-
ngan yara sa iya. Apang ako, nga imo
alagad, wala makakita sang mga pama-

* Nabal, buangbuang, banyaga.
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tanon sang akon ginoo, nga sa ila ginpa-

dala mo.
26 Busa karon, ginoo ko, magkabuhi

si lehoba kag magkabuhi ang imo kaldg,

nga si leholDa nagpugung sa imo nga
mag-abut ka sa pagpatolo sing dugo,
kag sa pagluwas sa imo tungud sa imo
gid nga kamut. Busa karon, manginsu-
bung kay Nabal ang imo mga kaaway
kag ang tanan nga mga nagahilimulat
sang kalainan sang akon ginoo.

27 Kag karon ining pagpakamaayo,
nga gindala sang imo alagad sa akon
ginoo, among hatag sa mga pamatan-on,
nga nagasulunud sa tikang sang akon
ginoo.

28 Kag ako nagaampo sa imo, nga
patawaron mo sa imo alagad ining

sala ; kay si lehoba magahimo, sa pagka-
matuud, sing isa ka balay nga malig-on

sa akon ginoo, tungud kay ang akon
ginoo nagapakigaway sang mga inaway
ni lehoba, kag wala sing makita nga ka-

lainan sa imo sa tanan mo nga mga
adlaw.

29 Kag kon may tawo nga magtindug
sa paglagas sa imo kag sa pagpangita
sang imo kalag, ang kalag sang akon
ginoo pagabugkosan sa bahandi sang
kabuhi upud kay lehoba, nga imo Dios,

Kag pagailabyug niya sa malayo ang
kalag sang imo m.ga kaaway sa palad

sang labyug.

30 Kag magakahanabu nga, kon si

lehoba maghimo sa akon ginoo, sono
sang tanan nga kaayohan nga ginham-
bal niya nahanungud sa imo, kag mag-
tukud sia sa imo nga pangolo sa ibabaw
ni Israel,

31 Ini indi m.anginkasandaran sa imo,

bisan isa ka kasubu sa tagiposoon sang

akon ginoo, nga nagpatolo ka sing dugo
sa wala sing kabangdanan, bisan nga
ang akon ginoo nagluwas sa iya kauga-
lingon. Kag kon si lehoba maghimo
sing kaayohan sa akon ginoo, niyan dum-
duma ang imo alagad."

32 Kag si Dabid nagsiling kay Abi-
gail :

" Dalayawon si lehoba, ang Dios
ni Israel, nga nagpadala karon sa imo
sa pagsugata sa akon.

33 Kag dalayawon ang imo maayo
nga ihibalo kag dalayawon ikaw, nga
nagpugung sa akon karon sa pagpatolo
sing dugo kag sa pagluwas sa akon sa

akon gid nga kamut.

34 Kag magkabuhi si lehoba, ang

Dios ni Israel, nga nagpugung sa akon
sa paghimo sa imo sing kalainan, nga
kon ikaw wala magdalidali sa pagkari
sa pagsugata sa akon, sa pagkamatuud,
wala sing mabilin kay Nabal, kutub sa

kasanag sang aga, bisan isa lamang ka
lalaki."

35 Kag ginbaton ni Dabid sa iya ka-

mut ang gindala niya sa iya. Kag nagsi-

ling sia sa iya :
" Taklad-ka sa paghidaet

sa imo balay ; kag, tan-awa, ginpamatian
ko ang imo tingug, kag may pagtahud
ako sa imo."

36 Kag si Abigail nag-abut kay Na-
bal; kag yari karon, sia may isa ka
piesta subung nga piesta sang hari, kag
ang tagiposoon ni Nabal nagapangalipay
sa sulud niya, kag tama ka hubug sia

;

kag sia wala magsugid sa iya sing isa

ka polong, bisan diotay, bisan daku tub-

tub sa kasanag sang aga.

37 Kag sa pagkaaga sang nahuwasan
sang alak si Nabal, ginsugiran sia sang
iya asawa sadtong mga butang ; kag ang
iya tagiposoon namatay sa sulud niya
kag nanginsubung sia sang isa ka bato.

38 Kag sang lumigad ang napulo ka
adlaw ginpilas ni lehoba si Nabal, kag
namatay sia.

39 Kag sang pagkabati ni Dabid, nga
si Nabal patay na, nagsiling sia :

" Da-
layawon si lehoba, nga nag-apin sang
kasaba sa kahuluy-an nga ginhimo sa
akon ni Nabal, kag ginpungan ang imo
alagad sa paghimo sang kalainan. Gin-
pabalik ni lehoba ang kalainan ni Nabal
sa ibabaw sang iya olo." Kag nag-
padala si Dabid sa paghambal kay Abi-
gail, sa pagpangasawa sa iya.

40 Kag ang mga alagad ni Dabid nag-
alabut kay Abigail sa Karmelo, kag nag-
halambal sila sa iya, nga nagasililing

:

" Si Dabid nagpadala sa amon sa imo
sa pagpangasawa sa imo."

41 Kag sia nagtindug, kag nagyaub
sa duta, nga nagasiling :

" Yari karon,
ang imo alagad magamanginulipon sa
naghunaw^ sang mga tiil sang mga ulipon
sang akon ginoo."

42 Kag si Abigail nagdalidali sa pag-
tindug kag sumakay sia sa isa ka asno,
subung man ang lima sang mga pama-
tan-on nga babae, nga nagasulunud sa
iya. Kag sia nagsunud sa mga manug-
balita ni Dabid, kag nanginiya asawa
sia.

43 Si Dabid nangasawa man kay Ahi-
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noam, nga taga-Iesreel ; kag sa sini sila

nga duha nanginiya mga asawa.

44 Kag si Saul ginhatag niya aiig iya

anak nga si Mikal, nga asawa ni Dabid,
kay Paiti, anak ni Lais, nga taga-Galim.

Si Dabid oagapataw^d liwat sang kabuhi ni Saul.

Q^ KAG nag-alabut ang . mga Sipiu-^^ hon kay Saul, sa Bibea, nga na-
gasiling :

"
i Wala bala si Dabid maga-

panago sa bakolod sa Hakila, nga naga-
atubarsg sa patag nga nahapay.

2 Kag si Saul nagtindug kag nagdul-
hog sa kahanayakan sa Sip, nga upud sa

iya sing tatlo ka libo ka mga tawo
nga pinili sa Israel, sa pagpangita kay
Dabid sa kahanayakan sa Sip.

3 Kag ginbutang ni Saul ang dulugan
sa bakolod sa Hakila, nga 3'ara sa atu-
bang sa patag nga nahapay sang dalan.
Kag si Dabid nagpuyo sa kahanayakan
kag ginhangup niya, nga si Saul nagasu-
nud sa iya sa kahanayakan.
4 Kag si Dabid nagpadala sing mga

manugpanilag, kag ginhangup niya, sa
pagkamatuud, nga si Saul nag-abut.

5 Kag si Dabid nagtindug, kag nag-
abut sa duug nga didto si Saul nagbu-
tang sang dulugan. Kag nakit-an ni

Dabid ang duug sa diin naghigda si

Saul, subung man si Abner, anak ni

Ner, pangolo sang iya kasoldadosan.
Kag si Saul yara nagahigda sa tunga
sang mga kanga, kag angbanwa naham-
tang sa dulugan sa palibot niya.

6 Kag si Dabid naghambal kag nagsi-
ling kay Ahlmelek, nga Hetinhon, kag
kay Abisai anak ni Seruia, utud ni

loab, nga nagasiling :
"

,; Sin-o bala ang
magadulhog kaupud nakon kay Saul, sa
dulugan?" Kag r.agsiling si Abisay

:

" Ako magadulhog upud sa imo."
7 Kag si Dabid kag si Abisay nagka-

ladto sa banwa sing kagab-ihon. Kag
yari karon, si Saul nga nagakatolog, nga
nagahigda sa tunga sang mga kanga,
kag ang iya bangkaw nabugsok sa data,
sa iya olohan ; kag si Abner kag ang
banwa nagahiligda sila sa palibot niya..

8 Niyan si Abisay nagsiling kay Da-
bid :

" Karon gintugyan sang Dios ang
imo kaaway sa im.o mga kamut. Busa
karon, ginaampo ko sa im.o, nga pagpiia-
son ko sia sang bangkaw, tubtub sa du-
ta, sa isa ka pagbuno ; kag indi ko pag-
liwaton."

9 Kag si Dabid nagsabat kay Abisay

:

" Indi mo sia paglaglagon ; kay l sin-o
bala ang magauiitay sang iya kamut
batok sang hinaplas ni lehoba kag
manginwalay sala sia ?

"

10 Kag si Dabid nagsiling :
" Mag-

kabuhi si lehoba, nga si lehoba lamang
ang magpilas sa iya, bisan nga ang iya
adlaw mag-abut, kag nga mamatay sia,

bisan nga magdulhog sia sa pag-awayan
kag madula sia didto.

11 Malayo sa akon, gikan kay lehoba,
nga piguntayon ko ang akon kamut ba-
tok sa hinaplas ni lehoba. Kag ginaam-
po ko sa imo, kuhaa karon ang bang-
kaw nga yara sa iya olohan, kag ang
banga sang tubig, kag maglakat na
kita."

12 Ngani ginkuha ni Dabid ang bang-
kaw kag ang banga sang tubig sa olohan
ni Saul, kag naglalakat sila. Kag wala
gid sing nakakita bisan nakahibalo, bisan
nakamata kay ang tanan nagakalatolog

;

I

kay isa ka hamook nga katologon gilcan

j

kay lehoba naholog sa ibabaw nila.

I

13 Kag si Dabid napakadto sa isa ka
pihak, kag nagtindug sia sa putok-
putokan sang bukid nga malayo ; nga
may daku nga paghilayo sa tunga nila.

14 Kag nagsingit si Dabid sa banwa
kag kay Abner, anak ni Ner, nga na-
gasiling :

"
i Indi ka bala magsabat,

Abner ? " Niyan si Abner nagsabat
kag nagsiling: "^Si sin-o ikaw bala
nga nagasingit sa hari ?

"

15 Kag nagsiling si Dabid kay Abner

:

"
i Indi bala ikaw lalaki ? kag i sin-o

bala ang angay sa imo sa Israel ? Ngani
ikay ngaa bala wala mo pagbantayi
ang hari, nga imo ginoo ? Kay nagsulud
ang isa sa banwa sa pagpatay sa hari,

nga imo ginoo.
16 Ini nga im.o ginhimo, indi maayo.

Magkabuhi si lehoba, nga takus kamo
sa kamatayon, nga wala ninyo pagban-
tayi ang inyo ginoo, ang hinaplas ni

lehoba. Ngani taa-awa karon kon diin

na ang bangkav/ sang hari kag ang
banga sang tubig, nga sadto yara sa

iya olohan."

17 Kag nakilala ni Saul ang tingug
ni Dabid kag nagsiling: "^Amo bala

ini ang imo tingug, anak ko nga si

Dabid?" Kag si Dabid nagsabat:
"Amo ang akon tingug, hari, ginoo
nakon."

18 Kag nagsiling sia :
"

i Kay ngaa ba-
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lanagalagas singsubungang akon ginoo
sa iya alagad? i Ano bala ang ginbu-
hat ko? Kag ,j ano bala nga kalainan
ang yari sa akon kamut ?

19 Kag karon nagaampo ako sa imo,

nga ang hari, nga akon ginoo, magpa-
mati sang mga polong sang iya alagad.

Kon amo si lehoba ang nagapainit sa

imo batok sa akon, magpanimaho sia

sang mahaniLit sang isa ka halad. Apang
kon mga anak sila sang mga tawo, pag-
pakamalauton sila sa atubangan ni le-

hoba ; kay nagtabog sila sa akon karon,
agud nga pagpungan ako sa pagimpon
sa palanublion ni lehoba, nga nagasi-

ling : Lakat-ka, mag-alagad-ka sa liwan
nga mga dios.

20 Busa karon, indi niaholog ang akon
dugo sa duta nga malayo sa atubangan
ni lehoba. Kag naggowa ang hari sa

Israel sa pagangita sing isa ka bitik, su-

bung sang isa ka tavvo nga nagalagas
sang isa ka pitaw sa mga kabukiran."

21 Kag si Saul nagsiling :
'* Nakasala

ako. Balik-ka, Dabid, nga anak ko ; kay
indi na ako magahimo sing kalainan sa

imo, tungud kay ang akon kabuhi ginpa-

kamahal karon sa imo mga mata. Yari
karon, ako nagbuhat sing binuang gid,

kag nagsayup ako sing daku gid."

22 Kag si Dabid nagsabat kag nagsi-

ling :
" Yari karon, ang bangkaw sang

hari
;
pakaria diri ang isa sang mga pa-

matan-on, kag kuhaon niya sia."

23 Kag si lehoba magabayad sa tag-

satagsa sang iya katarungan kag sang iya

pagkatutum. Kay si lehoba nagtugyan
sa imo karon sa akon kaniut, kag ako
wala magbuut paguntay sang akon ka-

mut sa ibabaw sang hinaplas ni lehoba.

24 Kag yari karon, subung nga ang
imo kalag ginpakamahal gid karon sa

akon mga mata, amo man manginmahal
gid ang akon kalag sa mga mata ni le-

hoba, kag luwason niya ako sa tanan
nga kalisdanan."

25 Kag si Saul nagsiling kay Dabid

:

" Pinakamaayo ikaw, Dabid, nga anak
ko ; kag sa pagkamatuud, pagahimoon
mo, kag magalandas ka." Niyan si

Dabid nagpakadto sa iya dalanon, kag si

Saul nagpauli sa iya duug.

Si Dabid nagaalagad sa mga Pilistinbon.

27 KAG si Dabid nagsiling sa iya

tagiposoon : " Karon mawala

ako, sa isa ka adlaw sa kamut ni

Saul. Wala na sing liwan nga maayo
sa akon kondi nga magpalayo ako sa
gilayon sa duta sang mga Pilistinhon.

Kag si Saul magauntat sa pagpangita sa
akon sa bug-os nga mga kadulunan sang
Israel, kag sa sini makapalagyo ako sa
iya mga kamut."

2 Kag si -Dabid nagtindug, sia kag
ang anum ka gatus ka tawo, nga yara sa

iya, kag nag-alagi sila kay Akis, anak ni

Maok, hari sa Gat.

3 Kag nagpuyo si Dabid upud kay
Akis sa Gat, sia kag ang iya mga tinawo,
ang tagsatagsa upud ang iya panimalay

;

si Dabid kag ang iya duha ka asawa, si

Ahinoam, nga taga-Iesreel, kag si Abi-
gail, asawa anay ni Nabal, nga taga-
Karmelo.

4 Kag ginsugid kay Saul nga si Dabid
nagpalagyo sa Gat kag wala na gid sia

magpadayon sa pagpangita sa iya.

5 Kag si Dabid nagsiling kay Akis

:

" Kon karon nakakita ako sing bugay
sa imo mga mata, ginaampo ko sa imo,
nga paghatagan ako sing duug sa isa

sang mga banwa sang latagon, nga akon
pagpuy-an ; kag i kay ngaa bala maga-
puyo ang imo alagad upud sa imo sa
banwa nga harianon ?

"

6 Kag ginhatag sa iya ni Akis sad-
tong adlaw ang Siklag. Tungud sini

ang Siklag nanginiya sang mga hari sa

luda tubtub karon.

7 Kag ang kadamuan sang mga
adlaw, nga ginpu3''o ni Dabid sa latagon
sang mga Pilistinhon, among isa ka tuig

kag apat ka bulan.

8 Kag nagtaklad si Dabid kag ang
iya mga tinav/o, kag ginhimo nila ang
mga lugus nga pagsulud sa mga Gesurin-
hon, kag sa mga Girsinhon, kag sa mga
Amalekinhon ; kay ini nga mga kata-
wohan nagpulux'o sa malawig nga dag-
on sa duta, nga nagalakat nayon sa

Sur kag tubtub sa duta sang Egipto.

9 Kag ginpilas ni Dabid ang kaduta-
an, kag wala sing ginabuhi sia bisan
laiak', bisan babae ; kag ginkuha niya
ang mga obeha kag ang mga baka, ang
mga asno, ang mga kamelyo kag ang
mga panapton; kag nagpauli sia kag
nag-abut sia kay Akis.

10 Kag nagsiling si Akis: "iWala
bala kamo maghimo sing pagsulud ka-

ron ? " Kag si Dabid nagsiling :
" Na-

yon sa Bagatnan sa luda, kag nayon sa
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Bagatnan sa mga leramelinhon, kag
nayon sa Bagatnan sa mga Kineinhon."

11 Kag si Dabid walay ginabuhi
bisan lalaki, bisan babae, si pagdala sa
Gat ; basi pa, nagsiling sia, nga mag-
panugid sila batok sa amon, nga naga-
siling :

" Amo ini ang ginhimo ni Dabid.
Kag amo ini ang iya pamatasan sa

bug-OS nga dag-on nga nagpuyo sia sa

latagon sang mga Pilistinhon."

12 Kag si Akis nagsalig kay Dabid,
kag nagsiling sia: "Sia nahimo nga
dulumtan sang iya banwa, sa Israel

;

kag sa gihapon magamanginakon ulipon
sia."

Si Saul nagapamaDgkot sa babae nga palapagowa

sang mga espiritu sa Endor.

QO KAG nahanabu nga, sa sadtong^O mga adlaw, ang mga Pilistinhon

nagtipon sang iya mga kasoldadosan
sa pagpakigawayan batok kay Israel.

Kag si Akis nagsiling kay Dabid

:

" Nakahibalo-ka sing maayo, nga maga-
gowa ka upud sa akon sa pagkadto sa

pag-awayan, ikaw kag ang imo mga
tinawo."

2 Kag si Dabid nagasabat kay Akis :

" Maayo man, makahibaloka sang paga-
himoon sang imo alagad." Kag si Akis
nagsiling kay Dabid :

" Maayo man,
pagahimoon ko ikaw nga bantay sang
akon olo sa tanan nga mga adlaw."

3 Kag si Samuel patay na, kag ang
bug-OS nga Israel naghalaya sa iya, kag
ginlubung sia nila sa Rama, sa iya ban-
wa. Kag gintabog ni Saul sa gowa sang
kadutaan ang mga manugpagowa sang
mga espiritu kag ang mga manugpakot.

4 Kag ang m.£a pilistinhon nagtilipon
kag nagabut sila kag nagbutang sing
dulugan sa Sunem ; kag gintipon ni Saul
ang bug-OS nga Israel kag nagbutang sila

sing dulugan sa Gilboa.

5 Kag sangpagkakakita ni Saul sang
dulugan sang mga Pilistinhon, hinadlu-
kan sia, kag nagkurug ang iya tagipo-
soon sing daku gid.

6 Kag si Saul nagpamangkot kay
lehoba, apang si lehoba wala magsabat
sa i3^a, bisan sa mga damgo, bisan sa
Urim, bisan sa mga manalagna.

7 Niyan si Saul nagsiling sa iya mga
alagad :

" Pangitai-ninyo ako sing isa

ka babae nga sampaton sa pagkamanug-
pagowa sang mga espii itu, agud nga ako

magkadto sa iya kag mamangkot sa iya.

Kag ang iya mga alagad nagsililing sa
iya :

" Yari karon may isa ka babae sa
Endor, nga sampaton sa pagkamanugpa-
gowa sang mga espiritu.

8 Kag si Saul nagpanapton sing dipa-
kilala, kag nagsuklub sing iban nga mga
panapton. Kag naglakat sia, sia kag
ang duha ka tawo nga nagupud sa iya,

kag nag-alabut sila sa sadto nga babae
sing kagab-ibon. Kag nagsiling sia sa
iya :

" Ako nagaampo sa imo, pakton-
mo sa akon, tungud sang pagpagowa
sang mga espiritu, kag pagapasakaon
mo sa akon kon sin-o ang akon igasiling
sa imo."

Q Kag ang babae nagsiling sa iya

:

" Yari karon, nakahibalo ka sang ginhi-
mo ni Saul, kon paano nga gintabog
niya sa gowa sang kadutaan ang mga
manugpagowa sang mga espiritu kag
ang mga manugpakot. Kag ikaw i kay
ngaa bala ginbutang mo ang siod sa
akon kalag sa pagpapatay sa akon ?

"

10 Kag si Saul nagsumpa sa iya tu-

ngud kay lehoba, nga nagasiling :
" Mag-

kahubi si lehoba, nga wala sing bisan
ano nga kalainan nga mahanabu sa imo
tungud sini."

1

1

Kag ang babae nagsiling :
"

i Sin-
o bala ang akon pagapasakaon;" kag sia

nagsabat :
" Pasakaa sa akon si Samuel."

12 Kag sang pagkakita sang babae kay
Samuel, nagsingit sia sa mataas nga
tingug ; kag ang babae naghambal kay
Saul, nga nagasiling

:

13 "
i Kay ngaa bala ginlimxbongan mo

ako? Kay ikaw amo si Saul." Kag
ang hari nagsiling sa iya :

" Indi ka
mahadluk apang i ano bala ang imo
nakita ? " Kag ang babae nagsiling kay
Saul :

" Nakita ko ang isa ka dios nga
na-gasaka sa duta."

14 Kag sia nagsiling sa iya :
"

i Ano
bala ang iya dagway ? " Kag sia nagsa-

I bat: "Nagasaka ang isa ka tigulang,

nga naputus sing isa ka habol." Kag
nakilala ni Saul nga amo si Samuel ; kag
nagyaub sia sa duta, kag r.aghapa sia.

15 Kag si Samuel nagsiling kay Saul:
"

i iCay ngaa bala gingamo mo ako sa
pagpasaka sa akon ? " Kag si Saul nag-
siling :

" Nagakalisud gid ako, kay ang
mga Pilistinhon nagaaway batok sa
akon, kag ang Dios nagbulag sa akon,
kag indi na nagsabat sa akon, bisan tu-

ngud sang mga manalagna, bisan tungud
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sang mga damgo. Tungud sini ginpa-
tawag ko ikaw, agud nga ipahibalo mo
sa akon ang akon dapat pagahimoon."

16 Kag si Samuel nagsiling :
" Kag

I kay ngaa bala mamangkot ka sa akon,
sing nagbulag na sa imo si lehoba kag
nanginkaaway mo sia ?

17 Kag si leh^ba nagbuhat nga sa iya
gid subung sang ginhambal niya tungud
sa akon ; kay ginpaksi ni lehoba ang
ginharian gikan sa tunga sang imo ka-
mut, kag ginhatag niya sia sa imo masig-
katawo nga si Dabid.

18 Kay ikaw wala magpamati sang
tingug iii lehoba, bisan naghikot ka sang
kasingkal sarig iya kaakig batok kay
Amalek, tungud sini si lehoba nagbuhat
sa imo sini sa karon nga adlaw.

19 Kag pagaitugyan man ni lehoba si

Israel upud sa imo sa kamut sang mga
Pilistinhon ; kag buas ikaw kag ang
imo mga anak manginkaiipud nakon.
Pagaitugyan man ni lehoba ang dulu-
gan ni Israel sa mga kamut sang mga
Pilistinhon."

20 Kag sa gilayon si Saul napukan sa

duta sa bug-os niya nga kalaba, kag
hinadlukan sia sing daku tungud sang
mga polong ni Samuel, nga wala sing

nabilin sa iya nga bisan ano nga kusug

;

kay sa bug-os sadtong arllaw, kag sa

sadto nga gab-i wala sia makakaon sing

tinapay.

21 Kag nag-abut ang babae kay Saul

;

kag sang nakita niya sia nga nalisang
sing daku gid, nagsiling sia sa iya :

" Ya-
ri karon, nga ang imo alagad nagpamati
sa imo tingug, kag ginbutang ko ang
akon kabuhi sa palad sang akon kamut,
kag ginpamatian ko ang mga polong
nga imo glnhamb:il sa akon.

22 Busa karon ginaampo ko sa imo,
nga ikav/ magpaniati man sang tingug
sang imo alagad kag igtugut mo nga
pagibutang ko sa atubangan mo ang isa

ka tim.o nga tinapay, kag magkaon ka,

agud nga magbakud ka sa paglakat sa

dalanon."

23 Kag sia nagdumili sifii, kag nagsi-

ling :
" Indi ako magkaon." Kag ang iya

mga alagad nagpiliiit sa iya, kag ang ba-
bae man, kag sia nagpamati sa ila tingug.

Kag nagtindug sia sa salug kag nag-
lingkod sia sa ibabaw sang higdaan.

24 Kag ang babae may isa ka pina-

tambok nga tinday sang baka sa iya

balay ; nga nagdalidali sia sa pagpatay

sa iya, kag nagkuha sia sing harina kag
gnlamas niya ini, kag nagluto sa iya
sing mga tinapay nga walay tapay.

25 Kag gindala niya ini sila sa atu-
bangan ni Saul kag sang iya mga
alagad ; kag nagkalaon sila, kag nag-
tilindug sila kag naglalakat sadto gid
nga gab-i.

Si Dabid ginsikway sang tnga Pilistinhon.

2Q KAG gintipon sang mga Pilistin-

^ hon ang tanan nila nga mga
dulugan sa Apek. Kag ang mga Is-

raelinhon nagpahamtang na sang dulu-
gan malapit sa tuburan, nga yara sa
lesreel.

2 Kag ang mga dunganon sang mga
Pilistinhon nag-alagi sa mga ginatus kag
sa mga linibo ; kag si Dabid kag ang
iya mga tinawo nag-alagi sa olehe, upud
kay Akis.

3 Kag nagsiliiing ang mga pangolo
sang mga Pilistinhon :

"
I Sin-o bala

ining mga Hebreinhon? " Kag si Akia
nagsiling sa mga pangolo sang mga
Pilistinhon :

"
l Incli bala amo ini si

Dabid, ang alagad ni Saul, nga hari sa

Israel, nga yari upud sa akon sining

pila ka adlaw, kon pi la ka tuig, kag
wala akoy nakita nga butang sa iya,

kutub sang adlaw nga nagsaylo sa akon
tubtub karon ?

4 Kag ang mga pangolo sang mga
Pilistinhon nagkaakig batok sa iya, kag
ang mga pangolo sang mga Pilistinhon

nagsiliiing sa iya :
" Ipadala ini nga

tawo, nga magbalik sa duug nga gin-

tudlo mo sa iya, kag nga indi magdul-
hog upud sa aton sa pag-awayan, basi

pa nga sa pag-awayan manginkaaway
naton sia. Kay I paano bala ang pag-
pasagali sini nga tawo sa iya ginoo ?

Indi bala manginamo tungud sang mga
olo sining mga tawo ?

5 I Indi bala amo ini si Dabid, nga sa

iya ragaalambahan sa sinabtanay sa

mga pagsadsad, nga naaasiling : Si

Saul nagpilas sang iya mga linibo, kag
si Dabid sang iya tagpulo ka mga
linibo."

6 Kag gintawag ni Akis si Dabid kig
nagsiling sa iya :

" Magkabuhi si lehoba,
nga ikaw tav/o nga matadlung, kag
ginpakamahal ko ang imo paggowa kag
pagsulud sa dulugan upud sa akon ; kay
wala ako makakita sa imo sing kalainan,
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kutub sang adlaw nga nag-abut ka sa

akon tubtub karon. Apang sa mga
mata sang mga dunganon wala ka ma-
hamut-i.

7 Kag karon balik-ka, kag lakat-ka

sa paghidaet, agud nga indi ka maghimo
sing malain sa mga mata sang mga
dunganon sang mga Pilistinhon."

8 Kag si Dabid nagsiling kay Akis

:

"
i Ano bala ang ginbuhat ko ? Kag l ano

bala sng nakita mosa imo alagad, kutub
sang adlaw nga yara ako upud sa imo
tubtub karon, agud nga ako indi maka-
lakat kag magpakigaway batok sa mga
kaaway sang akon ginoo, nga hari ?

"

9 Kag si Akis nagsabat kay Dabid
kag nagsiling: " Nakahibalo ako sini

kay ikaw maayo sa akon mga mata,
subung sang isa ka manugtunda sang
Dios. Lamang ang mga pangolo sa mga
Pilistinlion nagsililing : Indi sia mag-
taklad upud sa aton sa paginaway.

10 Busa karon, tindug-ka sing aga pa
gid, ikaw kag ang mga alagad sang imo
ginoo, nga nagupud sa imo ; kag sang
makabangon kamo sing aga pa gid, mag-
talaliwan-kamo sa pagpamanagbanag."

11 Kag si Dabid nagbangon sing aga
pa gid, sia kag ang iya mga tinawo, sa
pagtaliwan kutub sa aga sa pagbalik sa
duta sang mga Pilistinhon. Kag ang
mga Pilistinhon nagtalaklad sa lesreel.

Aag Siklas hinubiasan kag ginsunug.-

pagtimalus ni Dabid.

-Ang

OpJ KAG nahanabu, sa ikatlo ka adlaw^^ sang pagsulud ni Dabid kag sang
iya mga tinawo sa Siklag, nga ang mga
Amalekinhon naghilimo sing isa ka lu-

gus nga pagsulud sa Bagatnan kag sa
Siklag, kag ginpilas nila ang Siklag kag
gintutdan nila sia.

2 Kag gindala nila nga mga bihag ang
mga babae, ang tanan nga yara sa iya,

magamay kag dalagku ; apang wala
gid sila sing ginpatay, kondi gindala
ang tanan, kag naglalakat sila sang ila

dalanon.

3 Kag si Dabid kag ang iya mga tina-

wo nagsiilulud sa banwa ; kag yari karon,
nga nasunog sia sa kalayo, kag ang ila

mga babae, kag ang ila mga anak nga
lalaki kag mga anak nga babae ginpang-
dala nga bihag.

4 Kag si Dabid kag ang mga tinawo
nga yara upud sa iya nagbalayaw sang

ila tingug kag naghilibi, tubtub nga na-
kulangan sila sing mga kusug nga inug-
hibi.

5 Kag ang duha ka asawa ni Dabid,
nga si Ahinoam nga lesreelinhon, kag
si Abigail, nga asawa anay ni Nabal, nga
taga-Karmelo, gindala nga mga bihag
nia7i sila.

6 Kag si Dabid nagpangalisud gid,
kay ang banwa naghambal sa pagbato
sa iya, kay puno sa kapaitan ang kalag
sang bug-OS nga banwa, ang tagsatagsa
tungud sang ila mga anak nga lalaki kag
tungud sang ila m.ga anak nga babae.
Apang si Dabid nagpanikasug kay leho-
ba, nga iya Dios.

7 Kag si Dabid nagsiling sa saserdote
nga si Ab3^atar, anak ni Ahimelek;
"Ginaampo ko sa imo, nga dalhon mo
sa akon ang epod." Kag si Abyatar nag-
dala sang epod kay Dabid.

8 Kag si Dabid nagpamangkot kay
lehoba, nga nagasiling :

"
i Magasunud

bala ako sa sining pinanung, kag sarang
ko bala sia malambut ? " Kag sia nagsi-
ling :

" Lagsa sia ; kay sa pagkamatuud
malambut mo sia, kag magaluwas ka.

9 Kag naglakat si Dabid, sia kag ang
anum ka gatus ka tawo, nga yara upud sa
iya, kag nag-alabut sila tubtub sa kasul-
gan sa Besor, nga didto nagdolulog ang
m.ga nabayaan sa olehe.

10 Kag si Dabid nagpadayon sa pag-
lagas upud ang apat ka gatus ka tawo,
kag nagkalabilin sa olehe ang duha ka
gatus, kay tama ka budlay sila sa pagta-
bok sang kasulgan sa Besor.

11 Kag nakita nila sa mga latagon ang
isa ka Egiptohanon, nga gindala nila kay
Dabid ; kag ginhtagan nila siya sing tina-

pay, kag nagkaon sia kag ginpainum nila

sia sing tubig.

12 Ginhatagan man nila sia sing isa ka
tipik nga tinapay sang igos, kag duha ka
binitay sang ubainga binulad ; kag sang
nakakaon sia, naguli sa iya ang espiritu,

kay wala makakaon sia sing tinapay
bisan makainum sing tubig sa tatlo ka
adlaw kag tatlo ka gab-i.

13 Kag si Dabid nagsiling sa iya:
"

i Sa kay sin-o bala nahanungud ikaw ?

Kag i tagadiin ka bala ? " Kag nagsabat
sia :

" Ako amo ang isa ka pamatan-on
nga Egiptohanon, alagad sang isa ka
Amalekinhon, kag ginbayaan ako sang
akon agalon sing mga tatlo na ka adlaw
karon, kay nagabalatian ako.
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14 Nagh'mo kami sing isa ka lugus

nga paf;sulud sa Bagatnan sang mga Ke-
retinhon. kag sa dutn nga nahatungud
sa Iiida. kag sa Bagatnan san^- Kaleb

;

kag gintutdan namon ang Siklag sang

kihyo."
15 Kag si Dabid nagsiling sa iya

:

"iPagapadulhugon no bala ako sa sini

iiga panong ?
" Kag sia ragsiling :

*' Sumpa-ka sa akon tnngud sa Dios, nga
indi mo ako pagpatyon, bisan itugyan

mo ako sa mga kamut sang akon agalpn,

kag ako magapadulhog sa imo sa sining

panong."
16 Kag gindala sia niya didto. Kag,

yari karon, nga nagaalaplaag sila sa iba-

baw sang nawung sang bug-03 nga ka-

dutaan, nga nagakalaon kag nagailinum,

kag nagasaladya, tungud sang tanan nga
daku nga inagaw, nga ginkuha nila sa

duta sang mga Pilistinhon kag sa duta

sang luda.

17 Kag ginpilas sila ni Dabid kiitiib

sa aga tubtub sa hapon sang masunud
nga adlaWj kag wala sing bisan sin-o sa

ila nga nakapalagyo, kondi apat ka
gatus ka mga pamatan-on, nga nagkala-

bayo sa mgakamelj'O, kag nagpalalagyo

sila.

18 Kag nabawi ni Dabid ang tanan

nga ginkuha sang mga Amalekinhon

;

kag ginluwas man ni Dabid ang iya duha
ka asawa.

19 Kag wala gid sing tawo nga na-

kulang sa ila, bisan magamay bisan
dalagku, bisan mga anak nga lalaki,

bisan mga babae, bisan inagaw, kag
wala sing bisan ano nga ila ginkuha sa

ila : ang tanan gindala liwan ni Dabid.
20 Kag ginkuha man ni Dabid ang

tanan nga mga obeha kag kabakahan
;

ang mga naguluna sa pinanong, nagasi-

liling :
" Ini amo ang inagaw ni Dabid."

21 Kag nag-abut si Dabid sa duha ka
gatus ka mga tawo, nga nabudlay
ka tama sa pagsunud sa kay Dabid,
nga pinamilin sila sa kasulgan sa

Besor. Kag sila naggulowa sa pagsugata
kay Dabid kag sa banwa nga yara upud
sa iya. Kag sang pag~abut ni Dabid sa

mga tinawo, nagpamangkot sia sa ila na-

hanungud sang ila paghidaet.

22 Kag ang tanan nga mga malain
bag mga anak ni Belial, nga gikan sa

tunga sang mga naguliipud ka}'' Dabid,
naghalambal kag nagsiliiing :

'* Tungud
kay wala sila magulupud sa aton, indi

naton sila paghatagan sang hinublas nga
aton ginbawi, kondi sa tagsatagsa ang
iya asawa kag ang iya mga anak ; kag
kuhaon nila sila kag maglalakat sila."

23 Kag si Dabid nagsiling: "Indi
kamo maghimo sina, mga utud ko, sang
ginhatag sa aton ni lehoba, nga sia nag-
bantay sa aton, kag nagtugyan sa aton
mga kamut sing panong, nga nagkari
batok sa aton.

24 Kag i sin-o bala ang magapama'd sa

inyo sa sini nga kasaba? Kay mangin-
angay nga bahin ang sang mga nagahala-
lin sa pag-awayan, kag ang sang mga
nagakabilin sa balon : pagapahaton sing
alangay."

25 Kag gintukud yadto nga palatuku-
lan kag pamatasan sa Israel, tubtub
karon.

26 Kag si Dabid nag-abut sa Siklag,

kag nagpadala sia sang inagaw sa mga
tigulang sa luda, sa iya mga abyan, nga
nagasiiing :

" Yari karon, ang isa ka
pagpakamaayo nga sa inyo sang inagaw
sa mga kaaway ni lehoba :

"

27 Sa mga yara sa Bethel, kag sa mga
yara sa Ramot sa Bagatnan, kag sa mga
yara sa latir

;

28 Kag sa mga yara sa Aroer, kag sa

mga yara sa Sipmot, kag sa mga yara sa

Estemoa

;

29 Kag sa mga yara sa Rakal, kag sa

mga yara sa mga banwa sang mga
leramelinhon, kag sa mga yara sa mga
banwa sang mga Kineinhon

;

30 Kag sa mga yara sa Horma, kag
sa mga yara sa Kor-asan, kag sa mga
yara sa Atak

;

13 Kag sa mga yara sa Hebron, kag
sa tanan nga mga duug nga didto nag-
kadto kag nagbalik si Dabid upud ang
iya mga tinawo.

Pagkalaglag kag katnatayon ni Saul sa Gibea.

Oj KAG ang mga Pilistinhon nag-
^' alaway kay Israel, kag ang mga
tinawo ni Israel nagpalalagyo sa atu-

bangan sang mga Pilistinhon kag nag-
kalapukan sila nga pilason sa bukid sa

Gilboa.
2 Kag ang mgaPilistinho;! naglalagas

g"id kay Saul kag sa iya mga anak ; kag
ginpilas sang mga Pilistinhon silonatan,

kag si Aminadab, kag si Melkisua, mga
anak ni Saul.

3 Kag nagbaskug ang inaway batok
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kay Saul ; kag ginlambut sia sang mga
manugpana; kag nagkasakit sia sing

daku gid sa mga matiugpana.

4 Kag si Saul nagsiling sa iya manug-
dala sing hinganiban :

" Gabuta ang
imo hinganiban kag palapsa sa akon
sia, basi pa nga magkalari ining mga
ditinuli kag pagpalapsan nila ako, kag
paglahugan nila ako." Apang ang iya

manugdala sing hinganiban indi buut,

kay may daku sia nga kahadluk. Kag
kinuha ni Saul ang iya hinganiban, kag
nanginpukan sia sa ibabaw niya.

5 Kag sang nakita sang iya manug-
dala sing hinganiban, nga si Saul na-

patay, nanginpukan man sia sa ibabaw
sang iya hinganiban kag namata)^ sia man
upud sa iya.

6 Kagsasini nga adlaw nagkalamatay
sing tingub si Saul kag ang i3^a tatio ka
anak nga lalaki, kag ang iya manugdala
sang hinganiban, kag ang tanan niya
nga mga tinawo.

7 Kag ang mga tinawo ni Israel, nga
yadto sa pihak sang nalupyakan kag
ang mga yara sa pihak sang Jordan,

sang nakita nila nga ang mga tinawo ni

Israel nagpalalagyo, kag nga si Saul
kag ang iya mga anak mga patay na,

ginbayaan nila ang mga banwa kag
nagpalalagyo ; kag ang mga Pilistinhon

nag-alabut kag nagpuluyo sa ila.

8 Kag nahanabu, sang masunud nga
adlaw, nga sang pag-alabut sang mga
Pilistinhon sa paguba sa mga minatay,
nakita nila si Saul kag ang iya tatlo

'

ka anak nga nagkalapukan sa bukid sa

Gilboa.

9 Kag inutdan sia nila sing olo, kag
ginubahan sia nila sing mga hingani-

ban. Kag ginpadala nila sa "duta sang
mga Pihstinhon sa palibot, agud nga
pagaipahibalo ang balita sa mga balay
sang ila mga dios kag sa banwa.

10 Kag binutang nila ang iya mga
hinganiban sa balay ni Astarot, kag
giniansang nila ang iya bangkay sa kuta
sa Bet-san.

11 Kag sang pagkabati sang mga pu-
muluyo sa labes sa Galaad sang ginhimo
sang mga Pilistinhon kay Saul,

12 Ang tanan nga mga tawo nga
maisug nagtilindug kag naglalakat sad-

tong bug-OS nga bab-i, kag ginkuha
nila ang bangkay ni Saul kag ang mga
bangkay sang iya mga anak, sa kuta sa

Bet-san ; kag sang nag-alabut sila sa

labes, ginsunog nila sila didto.

13 Kag sang kinuha nila ang ila mga
tul-an, ginlubung nila sila sa idalum
sang sambag sa labes, kag nagpuluasa
sila sing pito ka adlaw.

JKADUHA NGA TOLON-AN
NX

SAMUEL.

Ang kao^atayon ni Saul ginpahi'ialo kay Dabid.

1KAG nahanabu, sa tapus na namatay
si Saul, sang si Dabid nagpauli sang

pagpilas sa Amalek, nga nagpuyo sia sing

duha ka adlaw sa Siklag.

2 Kag sang ikatloka adlaw nahanabu,
nga nag-abut ang isa gikan sa dulugan ni

Saul, nga mga gisi ang iya mga panap-
ton kag ang yab-ok sa ibabaw sang iya

olo. Kag sang umabut sia kay Dabid,
nagyaub sia sa duta kag naghapa.

3 Kag nagpamangkot sa iya si Dabid

:

"
i Sa diin ka bala maghalin ? " Kag sia

nagsabat :
" Nagpalagyo ako gikan sa

dulugan ni Israel."

4 Kag si Dabid nagsiling sa iya

:

"
i Ano bala ang nahanabu ? Ginaampo

ko sa imo, nga isiling mo ini sa akon."
Kag sia nagsabat :

" Ang banwa nagpa-
lagyo sa pag-awayan, kag labut pa, ma-
damu man sang banwa ang nagkalapu-
kan kag nagkalamatay ; kag nagkalama-
tay man si Saul kag si lonatan nga iya

anak."

5 Kag si Dabid nagsiling sa pamatan-
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on, nga naghatag sa iya sang balita

:

"
I Paano bala ang pagkahibalo mo, nga

si Saul namatay kag si lonatan nga iya
anak ?

"

6 Kag ang pamatan-on, nga naghatag
sa iya sang mga balita, nagsabnt :

" Sa
wala ko paghunahunaa didto ako sa
bukid sa Gilboa, kag yari karon nakita
ko si Saul nga nagahagmak sa iya bang-
kaw, kag yari karon, ang mga kanga
kag ang mga manugkabayo nagilipit sa
iya.

7 Kag sang pagbalikid niya, nakita
niya ako, kag gintawag niya ako, kag
ako nagsiling : Yari ako.

8 Kag sia nagsiling sa akon : i Sin-o
bala ikaw ? Kag ako nagsabat sa iya :

Amalekinhon ako.

9 Kag sia nagsiling sa akon : Ako
nagaampo sa imo, nga magpahamtang
ka sa ibabaw nakon kag patyon mo ako

;

kay ang kalipong nagdakup sa akon, kay
ang akon biig-os nga kabuhi sa akon pa.

_
10 Kag ako nagpahamtang sa ibabaw

niya, kag ginpatay ko sia, kay nakahiba-
lo ako nga indi sia sarang mabuhi sa ta-
pus ang iya paghagmak sa ibabaw sang
bangkaiv ; kag kinuha ko ang diadema
nga yara sa iya olo, kag ang singsing nga
yara sa iya butkon, kag gindala ko sila

diri sa akon ginoo."
11 Kag si Dabid, inuyatan niya ang

iya mga panapton kag ginisi niya sila
;

kag amo man ang tanan nga mga tawo
nga yara upud sa iya.

12 Kag naghalaya sila, kag naghilibi,
kag nagpuluasa sila tubtub sa hapon
tungiid kay Saul, kag tungud kay lona-
tan, nga iya anak, kag tungud sang ban-
wa ni lehoba kag tungud sang balay ni
Israel ; kay nagkalapukan sila sa hinga-
niban.

13 Kagsi Dabid nagsiling sa pama-
tan-on, nga ragdala sa iya sining balita:
"

i Tagadiin ka bala ?
" Kag sia nagsa-

bat :
" Anak ako sang isa ka dumuluong

nga Amalekinhon."
14 Kag si Dabid nagsiling sa iya:

"i Paano bala nga wala ka paghadluki
sapaguntay sang imo kamut nga sa pag-
laglag sa hinaplas ni lehoba ?

"

15 Kag gintawag ni Dabid ang isa

sang mga pamatan-on, kag nagsiling sa
iya :

" Palapit-ka kag salakaya sia."

Kag ginpilas sia niya, kag namatay sia.

16 Kag si Dabid nagsiling sa iya

:

"Ang imo dugo manginsaibabaw sang

imo olo ; tungud kay ang imo baba nag-
pamatuud batok sa imo, nga nagasiling

:

Ginpatay ko ang hinaplas ni lehoba."

Panalabiton ni Dabid tungud kay Saul

kag kay lonatan.

17 Kag nagpanalabiton si Dabid
tungud kay Saul kag kay lonatan nga
iya anak

;

18 Kag sa pagtoon sa mga anak ni

luda, nagmitlang sia sang panalabiton
sang Pana

;
yari karon nga nasulat sia

sa tolon-an sang Matarung :

19 " Ang imo himaya, Israel, ginpilas

sa kamatayon sa ibabaw sang
imo mga kahitaasan

:

I Paano bala ang pagkalapukan
sang imo mga isganan

20 Indi ninyo pagipanugid ini sa Gat,
Indi ninyo pagdalhon ang balita sa

mga dalan sa Askalon

;

Basi pa nga ang mga anak nga
babae sang mga Pilistinhon

magkalalipay,
Basi pa nga ang mga anak nga
babae sang mga ditinuli magka-
lasadya.

21 Mga kabukiran sa Gilboa,
Wala na sa ibabaw ninyo bisan

tun-ug, bisan ulan, bisan latagon
sa mga halad.

Kay didto ginhaboy ang taming
sang mga isganan,

Ang taming ni Saul subung nga WU'
Id mahaplas sing lana.

22 Sa dugo sang mga nagkalamatay
kag sa tambok sang mga isga-

nan,
Ang pana ni lonatan wala magba-

lik gikan sa atubangan sang dugo
sang mga patay,

Gikan sa atubangan sang tambok
sang mga makusug

;

Kag ang hinganiban ni Saul wala
magpauli nga walay kagamha-
nan.

25 Si Saul kag si lonatan, nga mga
hinigugnia kag mga nahamut-an
sa ila pagkabuhi,

Sa ila kamatayon wala man sila

pagbulaga

;

Labing madasig sang mga agila

sila,

Labing makusug sang mga leon.

24 Mga anak nga babae sa Israel

:

hilibi-kamo tungud kay Saul

;
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Nga nagpasaput sa inyo sing kar-

mesi nga may kasadya,
Nga nagpuni sang inyo mga pa-

naptou sa mga puiii nga buia-

wan.

25 I Paano bala ang pagkapukan sang
mga isganan sa tunga sang pag-
awayan ?

i
Paano nga si lonatan ginpatay sa

imo kahitaasan

!

26 May kalisiid ako tungud sa imo,

utud ko, nga si lonatan :

Nanginmatam-is gid ikaw sa akon

;

Ang imo gugma sa akon nangin-

labing makatilingala,

Nga naglabaw sa gagma sang
mga babae,

27 I Paano bala nga pagkapukan sang
mga isganan ?

I Paano bala nga nagkaladula ang
mga hinganiban sa pag-awa-
yan ?

"

Si Dabid ginbuhat nga bar! sa luda, kag si

Isboset, hari sa Israel.

2 KAG sa tapus s!ni nalianabu, nga si

Dabid nagpamangkot kay lehoba,

nga nagasiling :
"

i Magataklad ako
bala sa isa sang mga banwa sa luda ?

"

Kag si lehoba nagsabat sa iya :
" Tak-

lad-ka." Kag si Dabid nagsiling :
"

^ Sa
diin bala ako magataklad ?

" Kag sia

nagsiling sa iya :
" Sa Hebron."

2 Kag si Dabid nagtaklad didto kag
upud sa iya ang iya duha ka asawa nga
si Ahinoam, nga taga-Iesreel, kag si

Abigail, asawa aiiay ni Nabal, nga taga-

Karmelo.

3 Kag gindala man ni Dabid upud sa

iya ang mga tawo nga j'^ara upud sa

iya, ang tagsatagsa upud ang iya pani-

malay ; kag nagpuluyo sila sa mga ban-
wa sa Hebron.

4 Kag nag-alabut ang mga tinawo sa

luda, kag ginhaplas nila didto si Dabid
nga hari sa ibabaw sang balay ni luda.

Kag ginpahibalo nila si Dabid, nga
nagasiling: "Ang .mga taga-Iabes sa

Galaad arno sila ang naglubung kay
Saul."

5 Kag si Dabid nagpadala sing mga
manugbalita sa mga taga-Iabes sa Ga-
laad, nga nagasiling sa ila :

" Paga-
pakamaayohon kamo ni lehoba, nga
ginbuhat ninyo ini nga pagkalooy sa

inyo ginoo nga si Saul, nga ginlubung
ninyo sia.

6 Busa karon, si lehoba maghimo sa

inyo sing pagkalooy kag kamatooran

;

kag ako man magahimo sa inyo sing

kaayohan, kay ginbuhat ninyo ini.

7 Kag karon magbalakud ang inyo

mga kamut kag magilisganan kamo

;

kay si Saul, nga inyo ginoo, napatay, kag
labut pa, ang balay ni luda naghaplas

man sa akon nga hari sa ibabaw nila."

8 Apang si Abner, nga anak ni Ner,

pangolo sang kasoldadosan ni Saul, gin-

kuha niya si Isboset, nga anak nga lalaki

ni Saul, kag ginpadala niya sia sa Ma-
hanaim.

9 Kag ginhimo s'a niya nga hari sa

ibabaw sang Galaad kag sa ibabaw sang
mga Asurinhon, kag sa ibabaw sang
lesreel, kag sa ibabaw ni Epraim, kag
sa ibabaw ni Benyamin, kag sa ibabaw
sang bug-OS nga Israel.

10 Kag Isboset, anak ni Saul, na-

gaedad sing kap-atan ka tuig sang pag-

hari niya sa ibabaw ni Israel, kag nag-

hari sia sing duha ka tuig. Apang la-

mang ang balay ni luda nagsunud kay
Dabid.

11 Kag ang kadamuon sang mga ad-

law, nga naghari si Dabid sa Hebron sa

ibabaw sang balay ni luda, among pito

ka tuig kag anum ka bulan.

Inaway nga binanwa.—Ang pagilinaway

sa Gabaon.

12 Kag si Abner, nga anak ni Ner,
naggowa upud ang mga alagad ni Isbo-

set, nga anak ni Saul, sa Mahanaim pa
Gabaon.

13 Kag si loab, anak ni Seruia, kag
ang mga alagad ni Dabid, naggulowa
man. Kag nagsugataay sila malapit sa

punong sa Gabaon, kag naglilingkod ang
iban sa isa ka luyo sang punong, kag
ang iban sa isa ka luyo sang punong.

14 Kag si Abner nagsiling kay ioab:
" Magtindug karon ang mga pamatan-on
kag maghinampang, sa atubangan na-

mon." Kag si Ioab nagsabat: " Mag-
tilindu sila."

15 Niyan nagtilingdug sila sing tagpu-

16 icag duha, tungud kay Benyamin kag
tungud kay Isboset, nga anak ni Saul,

kag napiilo kag duha sa tunga sang mga
alagad ni Dabid.

16 Kag ang mga kasumpung nagguni-
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tay ang tagsatagsa sa olo, kag nagbinon-
anay sang ila hinganiban sa kilid ; kag
nagkalapukan sila sing tingub. Tungud
sini ginhingalanan yadto nga duug nga
Helkat-Hasurim,* nga yara sa Gabaon.

17 Kag sadtong adlaw ang ilinaway
nangintama ka baskug ; kag si Abner
kag ang mga tawo ni Israel ginpandaug
sa atubangan sang mga alagad ni Dabid.

18 Kag yadto didto ang tatlo ka anak
nga lalaki ni Seruia, nga si loab, si Abi-
sai kag si Asael. Kag si Asael makisay
sing paniil subung sang isa ka usa sang
latagon.

19 Kag si Asael naglagas kay Abner,
kag sia wala magbulag bisan sa too bisan

sa wala sa pagsunud kay Abner.
20 Kag si Abner nagbalikid kag nag-

siling :
"

i Ikaw bala si Asael ? Kag
sia nagsabat : " Hoo, amo ako."

21 Kag si Abner nagsiling sa iya

:

"Bulag-ka pa too, kon pa wala, kag
dakup-ka sing isa sang mga pamatan-on
kag kuhaa nga sa imo ang iya mga
hinublas." Apang si Asael wala ma-
luyag magbiya sa iya.

22 Kag si Abner nagsiling liwan kay
Asael :

"
j Palayo-ka sa akon ! ; Kay

ngaa pagapilason ko bala ikaw nga pa-
gapahamyangon sa duta ? kag i paano
ang pagkasarang ko bala pagbayaw sang
akon naw'jng sa atubangan sang imo
utud nga si loab ?"

23 Kag nagdumili sia sa pagbalik,

kag ginpilas sia ni Abner sang ulungan
sang iya bangkaw sa tiyan, kag ang
bangkaw naggowa sa likod, kag napii-

kan sia kag namatay sa sadto gid nga
duug. Kag ang tanan nga mga na-

gaalabut sa sadto nga duug, nga didto

napukan si Asael kag namatay, nag-
dululog sila.

24 Apang si loab kag si Abisai nag-
lagas kay Abner, kag sang pagkatunud
sang adlaw, nag-alabut sila sa bakolod
sa Ama, nga yara nagaatubang sa

Gia sa dalan sang kahanayakan sa

Gabaon. ^

25 Kag nagtilipon kay Abner ang
mga anak ni Benyamin, kag nanginisa
ka pinanong sila, kag nagdalulog sila

sa putokputokan sang bakolod.
26 Kag si Abner nagsingit kay loab,

nga nagasilmg :
'''

l Pagatukbon bala

* Helkat-Asurim, latagon sang mga
sulab.

ang hinganiban sa gihapon ? I Wala ka
bala makahibalo nga sa katapusan may
kapaitan ? l Tubtub bala san-o maga-
dugay ka sa pagsiling sa banwa, nga
magisol sila sa paglagas sa ila mga
utud .?

"

27 Kag si loab nagsabat :
" Magka-

buhi ang Dios, nga wala ka kunta mag-
hambal, kutub pa sining aga ang banwa
nakagisol kunta ang tagsatagsa sa pagla-
gas sa iya utud."

28 Kag si loab nagpahuni sang bud-
yong, kag ang bug-os nga banwa nagdu-
log, kag wala na maglagas sa Israel,

bisan nagpadayon pa ang pag-away.
29 Kag si Abner kag ang iya mga

tinawo naglalakat sa kapatagan sadtong
bug-os nga gab-i, kag gintabok nila

ang lordan, kag ginlatas nila ang bug-os
nga Bitron, kag nag-alabut sila sa Ma-
hanaim.

30 Kag si loab man nagisol sa pag-
lagas kay Abner, kag tinipon nij^a ang
bug-os nga banwa, kag nakulang sang
mga alagad ni Dabid napulo kag siam
ka tawo kag si Asael.

31 Kag ang mga alagad ni Dabid
nagpiias sa kamatayon sang mga tinawo
ni Benyamin kag ni Abner, mga tatlo

ka gatus kag kan-uman ka tawo.

32 Kag gindala nila si Asael kag gin-

lubung nila sia sa lulubngan sang iya

amay sa Betlehem. Kag si loab kag ang
iya mga tinawo naglalakat sadtong bug-
os nga gab-i, kag ang pamanagbanag
nagbutlak sa ila sa Hebron.

3 KAG nanginmalawig ang pagln-

away sa tungi sang balay ni Saul
kag sang balay ni Dabid. Apang si

Dabid nagaamatamat sang pagbakud,
kag ang balay ni Saul nagaamatamat
sang pagluya.

Ang mga auak oga nagkalatawo kay Dabid

sa Hebron.

2 Kag nagkalatawo ang mga anak
kay Dabid, sa Hebron: Ang iya pa-

nganay amo si Amnon, kay Ahinoam,
nga taga-Iesreel ;

3 Ang iya ikaduha amo si Kileab,

kay Abigail, nga asawa ««i7j' ni Nabal,

nga taga-Karmelo ; kag ang ikatlo amo
si Absalom, anak ni Maaka, anak nga
babae ni Talmai, nga hari sa Gesur

;

4 Ang ikap-at amo si Adonia, anak
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ni Hagit ; kag ang ikalima amo si

Sepatia, anak ni Abital

;

5 Kag ang ikan-um amo si Itreara,

kay Egla, asawa ni Dabid. Ini sila

nagkalatawo kay Dabid sa Hebron.

Si Abner aakigkasugtanay kay Dabid sa psghatag

sa iya sang bug-os nga ginhaiian.—Gin'

patay sia ni loab.

6 Kag naiianabu nga, sang may inaway
sa -tunga sang balay ni Saul kag ni

Dabid, nga si Abner nagbakud sa balay
ni Saul.

7 Kag si Saul may isa aiiay ka babae
nga ginahingalanan nga si Rispa, anak
nga babae ni Aia. Kag r\3.gs\\mg si Ishoset

kay Abner :
"

i Kay ngaa bala nag-
sulud ka sa babae sang akon amay ?"

8 Kag si Abner naakig sing daku
gid tungud sang mga polong ni Isboset,

kag nagsiling: "iOlo lala ako sang
ido nga nagadampig kay luda ? Naga-
buhat ako karon sing pagkalooy sa

balay ni Saul, nga imo amay, sa iya

mga utud, kag sa iya mga abyan, kag
wala ko ikaw pagitugyan sa kamut ni

Dabid ; kag ikaw karon nagapabangud
sa akon sang sala sini nga babae.

9 Pagahimoon ini sang Dios sa kay
Abner kag pagaidugang ini sa iya, hoo,
subung nga si lehoba nagsumpa kay
Dabid, amo ini pagahimoon ko sa iya

;

10 Ngapagapalitononko ang ginhari-
an sang balay ni Saul, kag pagatukuron
ko ang lingkoran nga harianon ni Dabid
sa ibabaw ni Israel kag sa ibabaw ni

luda, kutubsa Dan tubtub saBeer-seba."
11 Kag si Isboset wala makasarang

magsabat sing polong kay Abner, tungud
sang kahadluk nga yara sa iya.

12 Kag si Abner nagpadala sing mga
manugbalita kay Dabid sa bahin niya,

nga nagasililing :
"

i Sa kay sin-o bala
ini nga duta ? ' kag nga nagasililing
man : " Magpakigkatipan-ka sa akon

;

kag yari karon, ang akon kamut mangin-
upud sa imo sa paguli sa imo sang bug-
os nga Israel,"

13 Kag si Dabid nagsiling: "Maayo.
Magapakigkatipan ako sa imo ; apang
isa lamang ka butang ang ginapangayo
ko sa imo : Indi ka magtan-aw sang
akon nawung, kon indi mo anay madala
si Mikal, anak nga babae ni Saul, kon
ikaw magkari sa pagtan-aw sang akon
nawung."

14 Kag si Dabid nagpadala sing mga
manugbalita kay Isboset, anak ni Saul,
nga nagasiling: luli sa akon ang akon
asawa nga si Mikal, nga sa iya nakigti-
ayon ako tungud sang isa ka gatus ka
inutud sangtinuli sang mga Pilistinhon."

15 Kag ginpadala ni Isboset kag gin-

kuha niya sia sa iya bana nga si Paltiel,

anak nga lalaki ni Lais.

16 Kag ang iya bana nagupud sa iya,

nga nagalakat kag nagahibi sa olehe niya
tubtub sa Bahurim. Kag si Abner nagsi-
ling sa iya :

" Lakat, balik-ka." Niyan
sia nagbalik.

17 Kag si Abner nagpkigsapul sa mga
tigulang sa Israel, nga nagasiling :

" Ka-
hapon kag sa isa kahapon nagapangita
kamo kay Dabid, agud nga manginhari
sa ibabaw ninyo.

18 Busa karon, himoa-ninyo ini, kay
si lehoba naghambal nahanungud kay
Dabid, nga nagasiling: Tungud sang
kamut sang akon alagad, nga si Dabid,
pagaluwason ko ang akon banwa nga
Israel sa kamut sang mga Pilistinhon
kag sa kamut sang tanan niya nga mga
kaaway."

19 Kag si Abner naghambal man sa
mga idulungug ni Benyamin, kag nagpa-
kadto man si Abner sa Hebron sa pagsi-
ling sa mga idulungug ni Dabid sang
tanan nga ginapakamaayo sa mga mata
ni Israel kag sa mga m.ata sang bug-os
nga balay ni Benyamin.
20 Kag nag-abut si Abner kay Dabid

sa Hebron, kag upud s a iya ang duha
ka pi'ilo ka tawo, kag si Dabid naghimo
sing isa ka piesta kay Abner kag sa
mga tinawo nga yara sa iya.

21 Kag si Abner nagsiling kay Dabid

:

"Ako magatindug, kag magapakadto,
kag magatipon sa bug-os nga Israel sa
hari, nga akon ginoo, agud nga magpa-
kigkatipan sa imo, kag ikaw magahari
sa tanan nga didto nga maluyag ang
imo kalag," Kag ginpalakat ni Dabid
si Abner, nga napakadto sa paghidaet.

22 Kag yari karon, ang mga alagad
ni Dabid kag si loab nagpalauli sa pan-
lugayawan, kag nagdalala sila sing daku
nga inagaw. Kag si Abner wala na
didto kay Dabid, sa Hebron ; kay ginpa-
lakat na sia niya, kag sia naglakat sa
paghidaet.

23 Kag nag-abut si loab kag ang
bug-os nga kasoldadosan nga yara upud
sa iya, kag ginpahibalo si loab, nga
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nagasiling: "Si Abner, anak ni Ner,
nag-abut sa hari, kagginpalakat sia niya,

kag naglakat sia sa paghidaet."

24 Kag si loab nag-abut sa hari, kag
nagsiling sa iya :

"
l Ano bala ang

ginbuhat mo ? Yari karon, nag-abut si

Abner sa imo, i kay ngaa bala ginpala-

kat mo sia, sa bagay nga naglakat sia

nga naluwas ?

25 Ikaw nakahibalo kay Abner, anak
ni Ner; nagkari sia sa paglimbong sa

imo kag sa pagsayud sang imo paggowa
kag sang imo pagsuliid, kag sa pagkilala

sang tanan nga imo ginahimo.''

26 Kag naggowa si loab gikan sa

atubangan ni Dabid, kag nagpadala sia

sing mga manugbalita sa olehe ni Abner,
nga ginpabalik sia n:la gikan sa bobon
sa Sira. Apang si Dabid wala makahi-
balo sini.

27 Kag nagbalik si Abner sa Hebron,
kag ginpain sia ni loab sa tunga sang
gawang daw sa paghambal sa iya sa

paghidaet ; kag didto ginpilas sia niya

sa tiyan kag namatay sia, bangud sang
QUgo ni Asael nga iya utud.

28 Kag sang olehe sang pagkahibalo
ni Dabid sini, nagsiling sia :

" Ako kag
ang akon ginharian mga matinlo sa

atubangan ni lehoba sa gihapon sang
dugo ni Abner, anak ni Ner.

29 i
Nga magbug-at atig dugo sa iba-

baw sang olo ni loab kag sa ibabaw sang
bug-OS nga balay sang iya amay ! \ Nga
indi madulaan nga mas-a sa balay ni

loab sing tawo nga mag-antus sing tagas,

bisan sing tabukaw, bisan sing nagapa-
nungkud, bisan sing nagakapukan sa

hinganiban, bisan sing nakulangan sing

tinapay
!

"

30 Sa sini si loab kag si Abisai, nga
iya litud, nagpatay kay Abner; kay sia

nagpatay man kay Asael, nga utud nila,

sa pag-awayan, sa Gabaon.

31 Kag si Dabid nagsiling kay loab
kag sa bug-OS nga banwa, nga yara upud
sa iya: "Gisia-ninyo ang inyo mga
panapton, kag magsulul-ub kamo-sing
lalaw, kag maghalaya-kamo sa atuba-
ngan ni Abner." Kag ang hari nagasu-
nud sa lungon.

32 Kag ginlubung nila si Abner sa

Hebron ; kag ang hari nagbayaw sang
iya tingug, kag naghibi sa lulabngan ni

Abner, kag naghibi man ang bug-os nga
banwa.

33 Kag nagpanalabiton ang hari sa
kay Abner, nga nagasiling :

"
i Namatay si Abner bala subung
sang pagkamatay sang isa ka
malinapason ?

Ang imo mga kamut wala mapan-
gapus, bisan napamalitangan ang
imo mga till

;

34 Napukan ka subung sang mga na-
gakapukan sa atubangan sang
mga anak sang pagkamalinapa-
son."

Kag ang bug-os nga banwa naghilibi

sa iya,

35 Kag ang bug-os nga banwa nag-
abut sa pagpakaon sing tinapay kay Da-
bid sang adlawon pa ; kag si Dabid nag-
sumpa, nga nagasiling :

"
j Ini pagbu-

haton sang Dios sa akon kag ini pagi-

dugang sa akon, kon sa wala pa matunud
ang adlaw magtilaw ako sing tinapay
kon bisan ano nga butang !

"

36 Kag ang bug-os nga banwa nag-
hangup kag nanginmaayo ini sa iya mga
mata : ang tanan nga ginhimo sang hari

nanginmaayo sa mga mata sang bug-os
nga banwa.

37 Kag ang bug-os nga banwa, kag
ang bug-os nga Israel nakahangup sad-

tong adlaw, nga wala magikan sa hari

ang pagpapatay kay Abner, anak ni Ner.

38 Kag ang hari nagsiling sa iya mga
alagad :

"
l Wala bala kamo makahi-

balo, nga napukan karon sa Israel ang
isa ka pangolo kag daku nga tawo ?

39 Kag karon makiya pa ako, bisan
hinaplas ako nga hari ; kag yadto nga
mga tawo, nga mga anak ni Seruia, mga
labi ka mabaskug sa akon. Si lehoba
magtumbas sa manugbuhat sang kalai-

nan, sono sang iya kalainan."

Si Isboset sinpatay kag si Dabid nagatimalus sa iya.

4 KAG sang pagkabati sang anak ni

Saul, nga si Abner ginpatay sa

Hebron, nagpalanyuyu ang iya mga ka-

mut, kag nagkalalisang ang bug-os nga
Israel.

2 Kag ang anak nga lalaki ni Saul
may duha ka lalaki nga amo sila ang
mga pangolo sang mga pinanong ; ang
ngalan sang isa amo si Baana, kag ang
ngalan sang ikaduha, si Rekab, nga mga
anak sila ni Rimon, Beerotinhon, sa

tunga sang mga anak ni Benyamin ; kay
ang Beerot naisip man kay Benyamin,
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3 Kag ang mga Beerotinhon nagpala-

lagyo pa Gitaim, kag nanginmanug-
panlugaj'^aw sila didto tubtub karon.

4 Kag si lonatan, nga anak ni Saul,

may isa ka anak nga lalaki nga piang

ang mga tiil. Nagaedad sia sing lima

ka tuig, -sang pag-abut sang balita na-

hanungud kay Saul kag kay lonatan gi-

kan sa lesreel ; kag ang iya manuglibang
nagkuha sa iya kag nagpalagyo ; kag
sang nagapalag3'^o sia nga madasig, na-

holog ang bdtd kag napiang ; kag ang
iya ngalan amo si Mepiboset.

5 Kag ang mga anak ni Rimon, nga
Beerotinhon, nga amo si Rekab kag si

Baana, naglalakat kag nagsululiid sa

labing mainit sang adlaw sa balay ni

Isboset, nga naghigda sia sa pagpahu-
way sa udtong adlaw.

6 Kag nagsululiid sila sa tunga sang
balay, subung nga daw mag^ihakut sang
trigo ; kag ginpilas nila sia sa tiyan.

Kag nagpalalagyo si Rekab kag si Baa-
na, nga iya utad.

7 Kag nagsululiid sila sa balay, sang
sia nagahigda sa iya higdaan, sa iya

hulut nga tolologan, kag ginpilas sia

nila, kag ginpatay sia nila, kag ginutud
nila ang iya olo. Kag kinuha nila ang
olo niya, kag naglalakat sila sang bug-os
nga gab-i sa dalan sang kapatagan.

8 Kag gindala nila ang olo ni Isboset

kay Dabid, sa Hebron, kag nagsililing

sila sa hari :
" Yari karon ang olo ni

Isboset, anak ni Saul, nga imo kaaway,
nga nagapangita sang imo kalag. Si

lehoba nagtimalus karon sa hari, nga
akon ginoo, kay Saul kag sa iya kali-

watan."

9 Kag si Dabid nagsabat kay Rekab
kag sa iya litud, nga si Baana, nga anak
ni Rimon, nga Beerotinhon, kag nag-
siling sia sa ila :

" Magkabuhi si leho-
ba nga nagtubus sang akon kalag sa
bug-os niya nga mga kalisdanan,

10 Nga ang nagsugid sa akon, nga
nagasiling : j Yari karon, si Saul nama-
tay ! kag nga sia sa iya kaugalingon nga
mga mata subung nga isa ka manugbalita
sang mga maayong balita, gindakup ko
sia kag ginpatay ko sia sa Siklag, sa

nagahulat sia nga ako magbalus sa iya
tungud sang iya maayong balita,

11
i
Labi na gid sang ang mga malain

nga tawo, nga nagpatay sa isa ka tawo
nga matarung, sa iya balay, kag sa iba-

baw sang iya higdaan 1 Busa karpn, i in-

di bala ako magpangayo sing tapat sang
iya dugo sa inyo mga kamut, kag paga-
panason kamo sa duta ?

"

12 Niyan si Dabid nagsogo sa mga
pamatan-on, kag ginpatay nila sila, kag
ginutdan nila sila sing mga kamut kag
mga tiil, kag ginbitay nila sila sa binit

sang punong sa Plebron. Apang gin-

kuha nila ang olo ni Isboset kag ginlu-

bung nila sia sa lulubngan ni Abner, sa

Hebron.

Si Dabid ginakilala nga hari sang tanan nga mga
kabikaban ; nagatagiya sia sang lerusalem,

kag nagadaug sa mga Pilistiobon.

5 KAG nag-abut ang tanan nga mga
kabikahan ni Israel kay Dabid sa

Hebron, kag naghalambal, nga naga-
siling :

" Yari karon, kami mga imo
tul-an kag imo unud.

2 Bisan pa sa mga dag-on nga nag-
liligad, sang si Saul nagahari sa ibabaw
naton, ikaw nagapagowa kag nagapa-
suliid sa kay Israel ; kag si lehoba
nagsiling sa imo : Ikaw magapahalab
sa akon banwa nga Israel, kag ikaw
manginmanugdul-ong ni Israel."

3 Kag nag-alabut, sa Hebron, ang
tanan nga mga tigulang sa Israel sa

hari ; kag ang hari nga si Dabid nag-
himo sa ila sing pakigkatipan sa Hebron
sa atubangan ni lehoba ; kag ginhaplas

nila si Dabid nga hari sa ibabaw ni

Israel.

4 Si Dabid nagaedad sing katloan ka
tuig, sang naghari sia, kag naghari sia

sing kap-atan ka tuig.

5 Sa Hebron naghari sia sa ibabaw
sang luda sing pito ka tuig kag anum
ka bulan, kag sa lerusalem naghari sia

sing katloan kag tatlo ka tuig sa ibabaw
sang bug-OS nga Israel kag sang luda.

6 Kag ang hari upud ang iya mga
tinawo nagpalakadto sa lerusalem, batok
sa mga lebusinhon nga mga pumuluyo
sang duta. Kag naghalambal sila

kay Dabid, nga nagasililing :
" Ikaw

indi makasulud diri ; bisan pa ang mga
bulag kag ang mga piang magatabog
sa imo ;" nga nagasiling ngani :

" Si

Dabid indi makasulud diri."

7 Kag ginkuha ni Dabid ang kuta

sang Sion (nga amo ang banwa ni

Dabid).

8 Kag nagsiling si Dabid sadtong
adlaw :

•'
j Manginbulahan ang bisan
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sino nga makapilas sa mga lebusinhon
kag makalambut tiibtub sa daganasan
kag sa sinang mga piang kag sinang rnga
bulag, nga ginadumtan sila sang kalag
ni Dabid ! " Tungud sini ginasiling :

"Dili makasulud sa Balay ang bulag,
bisan ang piang."

9 Kag si Dabid nagpuyo sa kuta, kag
ginhingalanan nij^a ini nga Banwa ni

Dabid. Kag nagabalay si Dabid sa pa-
libot kutub sa Milo pa suliid.

10 Kag si Dabid naguswag kag nag-
daku, kay si lehoba sang Sebaot yara
iipud sa iya.

11 Kag si Hiram, nga hari sa Tiro,
nagpadala man sing mga maniigbalita
kay Dabid, kag sing kahoy nga sedro,

kag sing mga panday, kag sing mga
panday sa bato, agud nga magpatindug
sila sing isa ka balay kay Dabid.

12 Kag ginkilala ni Dabid, nga si le-

hoba nagpalig-on sa iya nga hari sa iba-

baw ni Israel, kag nga ginbayaw riiya

ang iya ginharian, bangud sang iya ban-
wa nga Israel.

13 Kag si Dabid nagkuha pa sing mga
babae kag mga asawa sa lerusalem, sa

tapus na nga nakaabut sia gikan sa Heb-
ron ; kag nagkalatawo pa sa iya sing

mga anak nga lalaki kag mga anak nga
babae.

14 Kag yari karon ang mga ngalan
sang mga nagkalatawo sa iya sa Jeru-

salem : Si Samua, kag si Sobab, kag si

Natan kag si Salomon
;

15 Kag si Ibhar, kag si Elisua, kag si

Nepeg kag si lapia
;

16 Kag si Elisama, kag si Eliada kag
si Elipelet.

17 Kag sang nakabati ang mga Pilis-

tinhon, nga si Dabid ginhaplas nga hari

sa ibabaw ni Israel, ang tanan nga mga
Pilistinhon nagtalaklad sa pagpangita
kay Dabid. Kag sang pagkabati sini ni

Dabid, nagdulhog sia sa kuta.

18 Kag nag-alabut ang mga Pilistin-

hon, kag naglalapnag sila sa nalupya-
kan sang Rapaim,

19 Kag si Dabid nagpamangkot kay
lehoba, nga nagasiling :

"
i Magataklad

ako bala batok sa mga Pilistinhon?

I
Pagaitugyan mo sila bala sa akon ka-

mut ? " Kag si lehoba nagsiling kay
Dabid :

" Taklad-ka, kay sa pagka-
matuud gid, pagaitugyan ko ang mga
Pilistinhon sa imo kamut."

20 Kag si Dabid nag-abut sa Baal-pe-

rasim. Kag didto ginpilas sila ni Dabid,
kag nagsiling sia :

" Ginboong ni le-

hoba ang akon mga kaaway sa atuba-
ngan nakon, subung sang pagboong sang
tubig san,£^ iya pangpang.'^ Tungud sini

ginhingalanan niya yadto nga duug nga
Baal-perasim.*

21 Kag ginbaj'^aan nila didto ang ila

mga larawan, kag si Dabid kag ang iya

mga tinawo nagdala sa ila.

22 Kag ang mga Pilistinhon nagta-
laklad liwankag naglapta sa nalupyakan
sang Repaim.

23 Kag namangkot si Dabid kay le-

hoba, kag sia nagsabat sa iya :
" Dili ka

magtaklad, libuti sila kag magaabut ka
batok sa ila sa atubangan sang mga ka-
hoy nga Bakka.

24 Kag kon makabati ka sing linapak-
lapak sa tu3''oktiiyokan sang mga kahoy
nga Bakka, niyan magdalidali ka, kag
niyan si lehoba naggowa na sa atuba-
ngan mo sa pagpilas sang dulugan sang
mga Pilistinhon."

25 Kag ginhimo ni Dabid ang subung
sini, sono sang ginsogo sa iya ni le-

hoba, kag ginpilas niya ang mga Pilis-

tinhon kutub sa Geba tubtub nga uma-
but sa Geser.

Ginpaliton ni Dabid ang Kaban pa lerusalem.

6 KAG si Dabid nagtipon liwan sang
tanan nga mga pinili sa Israel, sing

mga katloan ka libo.

2 Kag nagtindug si Dabid, subung
man ang bug-os nga banwa nga yara sa

iya, kag nagtaliwan sia sa Baale-Iuda,
sa pagpataklad gikan didto sang kaban
sang Dios, nga sa ibabaw niya ginata-

wag ang Ngalan, ang Ngalan ni lehoba
sang Sebaot, nga nagapuyo sa tanga
sang mga Kerubin, sa ibabaw nila.

3 Kag ginlulan nila ang kaban sang
Dios sa ibabaw sang isa ka bag-o nga
kanga, kag gindala nila sia gikan sa

balay ni Abinadab, nga yara sa bako-
lod ; kag si Ussa kag si Ahio, nga mga
anak ni Abinadab, nagdulul-ong sang
bag-ong kanga.

4 Kag ginkuha nila ini sa balay ni

Abinadab, nga yara sa bakolod upud
ang kaban sang Dios ; kag si Ahio nag-
una sa kaban.

5 Kag si Dabid kag ang bug-os nga

^ Baal-perasim, manugboong.
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balay ni Israel nagapatunug sa atuba-
ngan ni lehoba sang tanan nga nag:ika-

lainlain nga mga palatungon nga kahoy
nga sipres, kag sang mga arpa kag sang
mga salterio, kag mga tambor, kag mga
sistro kag mga apiping.

6 Kag sang pag-abut nila sa linasan

ni Nakon, si Ussa nag-untay sang kaniut

sa kaban sang Dios kag inuyatan niya
sia, kay ang mga baka naghulublag.

7 Kag ang kaakig ni lehoba nagdab-
dab batok kay Ussa, kag ginpilas sia

didto sang Dios tungud sang iya kaka-
has ; kag didto namatay sia sa luyosang
kaban sang Dios.

8 Kag si Dabid naakig, tungud kay
ginhimo ni lehoba ang isa ka pagboong
kay Ussa ; kag ginhingalanan niya yadto
nga duug nga Peres-Ussa,* tubtub ka-
ron.

9 Kag hinadlukan si Dabid kay leho-
ba sadtong adiaw, kag nagsiling sia

:

"
I Paano bala ang pagsulud sa akon

sang kaban ni lehoba ?
"

10 Kag si Dabid wala magbuut pag-
padala sang kaban ni lehoba sa iya sa
banwa ni Dabid ; apang ginpaisol sia ni

Dabid sa balay ni Obed-Edom, nga
Gitinhon.

11 Kag nabilin ang kaban ni lehoba
sa balay ni Obed-Edom, nga Gitinhon,
sing tatlo ka bulan ; kag ginpakamaayo
ni lehoba si Obed-Edom, kag ang bug-
os niya nga balay.

12 Kag ginpahibalo ang hari nga si

Dabid, nga nagasiling: "Ginpakama-
ayo ni lehoba ang balay ni Obed-Edom
kag ang tanan nga iya, bangud sang ka-
ban sang Dios." Niyan si Dabid napa-
kadto didto, kag ginpataklad niya ang
kaban sang Dios gikansa balay ni Obed-
Edom pa banwa ni Dabid nga may
kalipay.

13 Kag sang ang mga nagadala sang
kaban ni lehoba nakalakat sing anum ka
tikang, naghalalad sila sing isa ka baka
kag isa ka pinatambok nga tirday sang
baka.

14 Kag si Dabid nagsadsad sa bug-os
niya nga kusug sa atubangan ni lehoba,
kag si Dabid nawagkusan sing isa ka
epod nga lino.

15 Sa sini si Dabid kag ang bug-os
nga balay ni Israel nagpataklad sang

* Peres-Ussa, pagboong kay Ussa.

kaban ni lehoba, nga may mga kinasad-
ya kag pinatunug sang budyong.

16 Kag sang pag-abut sang kaban ni

lehoba sa banwa ni Dabid, nahanabu
nga si Mikal, anak nga babae ni Saul,
naggowakutubsa isa ka talambuan, kag
nakita niya ang had nga si Dabid, nga
nagaliktin kag nagasadsad sa atubangan
ni lehoba ; kag gintamay niya sia sa iya
tagiposoon.

17 Kag gindala nila ang kaban, ni
lehoba, kag ginbutang nila sia sa iya
duug, sa tunga sang isa kalayanglayang,
nga ginhumlad sa iya ni Dabid. Kag si

Dabid naghalad sing mga halad nga
sinunog kag mga halad sa paghidaet sa
atubangan ni lehoba.

18 Kag sang pagkatapus sa paghalad
ni Dabid sang mga halad nga sinunog
kag sang mga halad sa paghidaet, gin-
pakamaayo niya ang banwa sa ngalan
ni lehoba sang Sebaot.

19 Kag nagpanagtag sia sa bug-os
nga banwa kag sa tagsatagsa sang tanan
nga kadam-an sa Israel, sa mga lalaki

subung man sa mga babae, sing isa ka
tinapay kag isa ka hiw^a sang unud, kag
isa ka tinapay sang ubas nga binulad.
Kag ang bug-os nga banwa nagpalauli
ang tagsatagsa sa iya balay.
20 Ugaling si Dabid nagpauli sa pag-

pakamaayo sang iya balay. Kag sang
naggowa si Mikal sa pagsugata kay Da-
bid, nagsiling sia :

"
j Daw ano ka m.a-

himayaon karon ang hari sa Israel, nga
naguba karon sa atubangan sang mga
sologoon nga babae sang iya mga alagad,
subung sang paguba sang isa ka walay
huya !

"

21 Kag si Dabid nagsabat kay Mi-
kal :

" Sa atubangan ni lehoba, nga nag-
pili sing labi sa akon sang sa imo amay
kag sa bug-os nga iya balay, nga nagso-
go sa akon nga manginpangolo ako sa
ibabaw sang banwa ni lehoba, sa iba-
baw ni Israel. Kag magakasadya ako
sa atubangan ni lehoba

;

22 Kag magahimo ako nga labing ta-

lamayon sang sini, kag magamanginku-
bus sa akon kaugalingon nga mga mata.
Kag sa atubangan sang mga sologoon
nga babae, nga ginsiling mo sa akon,
pagapasidungan ako nila."

23 Kag si r\Iikal, nga anak nga babae
ni Saul, wala nga mas-a magpanganak
tubtub sa adlaw sang iya kamatayon.
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Ang Dios indl nagatiigut nga si Dabi'd magps-

tladug sa iya »iaj[ simbahaa.

7KAG sang nagapuyo na ang hari sa

iya bald)'', kag si lehoba naghatag
sa iya sing pahuway sang tanau niya

nga mga kaaway sa palibot,

2 Nahanabu, nga ang hari nagsiling

sa manalagna nga si Natan :
" Yari ka-

ron nga ako nagapuyo sa isa ka balay

nga sedro kag ang kaban sang Dios ya-

ra sa tunga sang mga kumbung."
3 Kag si Natan nagsiling sa hari

:

"Lakat-ka, kag himoa ang tanan nga
yara sa imo tagiposoon, kay si lehoba
upud sa imo."

4 Kag nahanabu sadto gid nga gab-i,

nga si lehoba naghambal kay Natan,

nga nagasiling

:

5 " Lakat-ka kag isiling sa akon ala-

gad nga si Dabid : Amo ini ang ginsi-

ling ni lehoba: ^ Ikaw magapatindug
bala sa akon sing balay, nga akon paga-
puy-an ?

6 Kay wala ako magpuyo sa isa ka
balay kutub sang adlaw nga ginpataklad

ko ang mga inanak ni Israel gikan sa

Egipto tubtub karon, kondi nga nagla-

kat ako sa isaka layanglayangkagsa isa

ka puluy-an nga wadaladald.

7 Sa tanan nga dung nga ginlaktan

ko upud ang tanan nga mga inanak ni

Israel, i naghambal bala ako sing polong
sa isa sang niga kabikahan ni Israel, nga
sa iya nagsogo ako nga pahalbon niya
ang akon banwa nga Israel, nga nagasi-

ling : i Kay ngaa bala wala ninyo ako
pagpatindugi sing balay nga mga sedro ?

8 Busa karon, igapamolong mo sa

akon alagad nga si Dabid : Amo ini

ang ginsiling ni lehoba sang Sebaot

:

Ako nagkuha sa imo sa halalban, sa

diin nagasunud ka sa mga obeha, agud
nga manginmanugdumala ka sang akon
banwa, sa ibabaw ni Israel.

9 Kag yara ako upud sa imo sa ta-

nan nga duug nga imo ginlaktan, kag sa

atubangan mo ginpangutiid ko ang ta-

nan nga imo mga kaaway ; kag ginhimo
ko ang daku nga ngalan sa imo, subung
sang ngalan sang mga kadalagkuan nga
yara sa duta.

10 Kag nagpahamtang ako sing duug
sa akon banwa nga Israel, kag ako nag-
tanum sa iya, kag nagpuyo sia sa iya
duug ; kag indi na gid sia pagagamohon,
kag ang mga anak sang pagkamalalison

indi na magapadayon sa pagpaubus sa
iya, subung sang sa ginsuguran,

11 Kag kutub sang adlaw nga gin-
butangan ko sing mga hukom sa ibabaw
sang akon banwa nga Israel. Kag ako
naghatag sa imo sing pagpahuway sang
tanan nga imo mga kaaway, kag si

lehoba nagpahibalo sa imo, nga si

lehoba buut maghimo sa imo sing
balay.

12 Kag kon ang imo mgi adlaw ma-
tuman na kag magtolog ka upud sa imo
mga ginikanan, ako magabangon sang
imo kaliwatan, sa olehe nimo, nga ma-
gagikan sa imo mga kasudlan, kag
pagapalig-onon ko ang iya ginharian.

13 Sia magapatindug sing balay sa
akon ngalan, kag ako magapalig-on sa

gihapon sang lingkoran nga harianon
sang iya ginharian.

14 Ako manginamay niya, kag sia

manginanak ko ; kag kon sia maghimo
sing kalainan, ako magasilot sa iya nga
may bilogon sang mga tawo, kag may
mga labhag sang mga anak sang mga
tawo.

15 Apang ang akon kalooy indi

magpalayo sa iya, subung sang pag-
palayo ko sa iya kay Saul, nga ginkuha
ko sa atubangan mo.

16 Kag pagapalig-onon ang imo balay
kag ang imo ginharian sa gihapon sa

atubangan mo ; kag ang imo lingkoran
nga harianon magamalig-on sa giha-

pon."

17 Kag sono sa sining tanan nga mga
polong kag sono sa sining tanan nga
palanan-awon, ginhambal ni Natan kay
Dabid.

18 Kag ang hari nga si Dabid nag-
suliid kag naglingkod sa atubangan ni le-

hoba, kag nagsiling :
" Ginoo nga si le-

hoba, isi sin-o ako bala kag ano ang
akon balaj'-, agud nga pagdalhon mo
ako tubtub diri ?

19 Kag labut pa, ini nanginbutang pa
nga diyotay sa imo mga mata, Ginoo
nga si lehoba ; kag naghambal ka man
nahanungud sang balay sang imo alagad
nga sa malayo nga panag-on ; kag
iamo bala ini ang kasogoan sang tawo,
Ginoo nga si lehoba ?

20 Kag I ano pa bala ang igapadayon
ni Dabid nga pagaisiling sa imo ? Kay
ikaw nakakilala sang imo alagad, Ginoo
nga si lehoba.

21 Bangud sang imo polong kag sono
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sa imo tagiposoon, ginbuhat mo ining
tanan nga pagkadaku, nga ginpahibalo
mo sin sa imo alagad.

22 Tungud sini, ikaw amo ang daku,
lehoba nga Dios ; ka}'" wall sing sin-o

nga subung sa imo, bisan may Dios
luvvas sa imo, sono sang tanan nga
amon nabatian sang amon mga idu-

lungug.

23 Kag c' sin-o bala ang kaangay sa

imo banwa, subung sang Israel, katav/o-

han nga bugtong sa duta, nga ang Dios
gid nagpakari sa pagtubus nga sa iya,

agud nga manginbanwa niya^ kag agud
nga makahimo sa iya sing ngalan, kag
sa pagbuhat sining dalagku nga butang,
kag s ng mga makalilisang nga mga bu-

tang nga sa imo duta, sa atubangan sang
imo banwa, nga imo gintubus nga sa imo
sa Egipto, sa mga katawohan kag sa ila

mga dios ?

24 Kag ikaw nagpabakud sa imo
banwa nga Israel sa paghimo sing isa

ka banwa nga sa imo sa gihapon. Kag
ikaw, oh lehoba, nanginila Dios.

25 Busa karon, lehoba nga Dios, tu-

mana sa gihapon ang polong nga imo
ginhambal nahanungud sa im.o alagad
kag nahanungud sa iya balay, kag himo-
a sono sa imo ginhambal

;

26 Kag nga ang imo ngalan magma-
ngindaku sa gihapon, nga nagasiling

:

Si lehoba sang Sebaot amo ang Dios sa
ibabaw ni Israel ; kag nga ang balay
sang imo alagad nga si Dabid magma-
lig-on sa atubangan mo.

27 Kay ikaw, lehoba sang Sebaot,
nga Dios ni Israel, nagpaha3'ag ka sa
imo alagad, nga nagasiling : Ako ma-
gapatindug sa imo sing balay ; tungud
sini ang imo alagad nakakita sa iya
tagiposoon sa paghimo sa atubangan
mo sini nga pangamuyo.

28 Kag karon, lehoba nga Dios, ikaw
amo ang Dios kag ang imo mga polong
among kamatooran, kag ikaw nagpa-
naad sa imo alagad sini nga kaayohan.

29 Kag karon, kahamut-i ang pagpa-
kamaayo sang balay sang imo alagad,
agud nga magpadayon sia sa atubangan
mo sa gihapon ; kay ikaw, lehoba nga
Dios, nagsiling sini, kag tungud sang
imo pagpakam.aayo, pagapakamaayohon
ang balay sang imo alagad sa gihapon."

Si Dabid nagasakup sa mga Moabinhon, sa mga
Sobanhon, kag sa mga Araminhon kon Siria*

hanon.—Ang iya mataas nga mga alagad.

8 KAG sa tapus sini, nahanabu nga
ginpilas ni Dabid ang mga Pilistin-

hon kag ginpasakup sila niya ; kag gin-
kuha ni Dabid ang pitik sang banwang
pangolo sa kamut sang mga Pilistinhon.

2 Kag ginpilas niya ang mga Moabin-
hon kag gintakus niya sila sang lubid,
nga ginpahigda sila niya sa duta. Kag
nagtakus sia sing duha ka lubid nga sa
pagpatay sa ila, kag isa ka himpit nga
lubid nga sa pagtuguf: nga magkabuhi
sila. Kag ang mga Moabinhon mangin-
sinakup ni Dabid, kag nagdalala sila

sing mga dolot.

3 Kag ginpilas ni Dabid si Hadad-
eser, anak ni Reob, nga hari sa Soba,
sang paglakat niya sa pagkuha liwan
sang iya kagamhanan sa luyo sang Su-
ba;

4 Kag Si Dabid nagkuha sa iya sing
isa ka libo kag pito ka gatus ka mga
manugkabayo, kag duha ka pulo ka libo

ka tawo nga mga naglaiakat : kag ginki-
tinan ni Dabid ang mga kabayo sang
tanan nga mga kanga ; apang ginhawiran
niya sa ila nga sa isa ka gatus ka kanga.

5 Kag nag-alabut ang mga Aramin-
hon gikan sa Damasko sa pagbulig kay
Adadeser, nga hari sa Soba, kag ginpi-
las ni Dabid sa mga Araminhon ang
duha ka piilo kag duha ka libo ka tawo.

6 Kag si Dabid nagbutang sing mga
soldado nga bantay sa Aram sa Damas-
ko, kag ang mga Araminhon nanginsi-
nakup ni Dabid, nga nagadalala sa iya
sing dolot. Kag ginluwas ni lehoba si

Dabid, sa bisan diin nga magkadto sia.

7 Kag ginkuha ni Dabid ang mga ta-

ming nga bulawan, nga iya sadto sang
mga alagad ni Hadadeser, kag ginpa-
dala niya sila sa lerusalem.

8 Subung man sa Beta kag saBerotai,
mga kabanwanan ni Hadadeser, ginku-
ha sang hari nga si Dabid ang madamu
gid nga tumbaga.

9 Kag si Toi, nga hari sa Hamat,
nakabati nga si Dabid nagpilas sang
bug-OS nga kasoldadosan ni Hadad-
eser

;

10 Kag ginpadala ni Toi si loram,
nga iya anak, sa hari nga si Dabid, sa
pag-abiabi sa iya sing makigdaiton gid,

kag sa pagpakamaayo sa iya tungud kay
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rakigaway sia batok kay Hadadeser
kag iya ginpilas ; kay si Toi nagaway
kay Hadadeser. Kag yara sa kamut ni

loram ang mga suludlan nga pilak, kag
ang mga suludlan nga bulawan kag ang
mga suludlan nga tumbaga.

11 Kag ini sila ginhalad sang had nga
si Dabid kay lehoba, rxpud ang pilak

kag ang bulawan nga nahalad }ta niya
gikan sa tanan nga mga katawohan nga
ginpanakup niya

:

12 Gikan sa Aram, sa Moab, sa mga
anak ni Amon, sa mga Pilistinhon, sa

Amelek, kag sa inagaw kay Hadad-
eser, anak ni Rehob, nga hari sa Soba.

13 Kag si Dabid naghimo sa iya sing

ngalan, sang pagbalik niya sa pagpilas

sa Aram, sa nalupyakan sang A sin, sa

kadamuon sang napulo kag walo ka libo

ka tawo.

14 Kag ginbutangan niya sing mga
soldado nga bantay sa Edom ; sa bug-os
nga Edom ginbutangan niya sing mga
soldado nga bantay, kag ang bug-os nga
Edom nanginsakup ni Dabid. Kag
ginluwas ni lehoba si Dabid sa bisan
diin nga magkadto sia.

15 Kag si Dabid nag hari sa ibabaw
sang bug-OS nga Israel ; kag ginhimo ni

Dabid ang katadlungan kag katarungan
sa bug-OS niya nga banwa.

16 Kag si loab, nga anak ni Seruia,

amo ang pangolo sang kasoldadosan

;

Kag si losapat, nga anak ni Ailud, amo
ang manugsulat sang mga Kronika.

17 Kag si Sadok, nga anak ni Ahitub,
kag si Ahimelek, nga anak ni Abyatar,
amo ang mga saserdote, kag si Seraia
among eskriba.

18 Kag si Benaia, nga anak ni loiada,

amo ang pangolo sang mga Keretinhon
kag mga Peletinhon ; kag ang mga anak
nga lalaki ni Dabid amo ang mga
saserdote.

Ang pagkalooy ni Dabid nga sa kay Mepibose^

nga anak ni lonatan.

9 KAG si Dabid nagsihng: "^May
nabilin pa bala sa balay ni Saul,

nga sa iya magkalooy ako bangud kay
lonatan ?

"

2 Kag may isa ka alagad sa balay ni

Saul, nga ginahingalanan nga si Siba,

kag gintawag nila sia kay Dabid ; kag
ang hari nagsiling sa iya : "

l Amo ikaw

bala si Siba ? " Kag sia nagsabat : " Ang
imo alagad."

3 Kag ang hari nagsiling: "^Wala
na bala sing bisan sin-o nga nabilin sa
balay ni Saul, nga sa iya maggamit ako
sing kalooy sang Dios?" Kag si Siba
nagsiling sa hari : "Nabilin pa ang isa

ka anak nga lalaki ni lonatan, nga piang
ang mga tiil."

4 Kag ang hari nagsiling sa iya :
"

^ Sa
diin bala sia?" Kag si Siba nagsabat
sa hari :

" Yari karon, yara sa balay ni

Makir, nga anak ni Amiel, sa Lodebar."
5 Kag ginpadala sang hari nga si

Dabid, kag ginpakuha sia sa balay ni

Makir, nga anak ni Amiel, sa Lodebar.
6 Kag sang umabut si Mepiboset, anak

ni lonatan, nga anak ni Saul, kay Dabid,
naghapa kag nagyaub sia. Kag si Da-
bid nagsiling: "Mepiboset." Kag sia

nagsiling: "Yari karon ang imo ala-

gad."

7 Kag si Dabid nagsiling sa iya

:

" Dili ka magkahadluk, kay ako, sa pag-
kamatuud, magahikalooy sa imo bangud
kay lonatan, nga imo amay, kag pagaipa-
uli ko sa imo ang tanan nga mga duta
ni Saul, nga imo amay, kag ikaw maga-
kaon gihapon sing tinapay sa akon
latok."

8 Kag sang nagyaub, nagsiling sia:
"

i Sin-o bala ang imo alagad, agud nga
magbalikid ka sa isa ka ido nga patay
subung sa akon ?

"

9 Kag gintaw^ag sang hari si Siba,

nga alagad ni Saul, kag nagsiling sa iya :

" Ang tanan nga iya anay ni Saul kag
iya sang bug-os niya nga balay, ginha-

tag ko sa anak sang imo ginoo.

10 Kag ikaw magapanguma sini nga
duta nga sa iya, ikaw kag ang imo mga
anak kag ang imo mga alagad ; kag pa-

gadalhan mo smg ?nga patuhas, agud nga
ang anak sang imo ginoo may tinapay
sa pagkaon. Apang si Mepiboset, nga
anak sang imo ginoo, magakaon sa gi-

hapon sing tinapay sa akon latok." Kag
si Siba may napulo kag lima ka anak,

kag duha ka pulo ka alagad.

11 Niyan si Siba nagsiling sa hari:
" Sono sang tanan nga ginsogo sang ha-

ri, nga akon ginoo, sa iya alagad amo
ang pagabuhaton sang imo alagad."
" Kag si Mepiboset nagakaon na sa akon
latok, subung sang isa sang mga anak
sang hari."

12 Kag si Mepiboset may isa ka anak
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nga lalaki nga diyotay, nga ginhinga-

lanan nga si Mika. Kag ang tanan nga
mga nagapuluyo sa balay ni Siba mga
alagad sila ni Alepiboset.

13 Kag nagpuyo si Mepiboset sa Jeru-

salem ; kay nagkaon sia gihapon sa la-

tok sang hari. Kag sia piang sa duha
ka tilil.

Ang mga Ainoainhoa kag acg mga Siriahanon, kon

Araminhon, ginapandaug kag ginasakup siia.

4r\ KAG sa tapus sini, nahanabu nga
1^ namatay ang hari sang mga ina-

nak ni Amon ; kag naghari sa ilis niya

si Hanun, nga iya anak.
2 Kag nagsiling si Dabid :

" Ako ma-
gakalooy kay Hanun, nga anak ni Nahas,
subung nga nagkalooy sa akon ang iya

amay. Kag ginpadala ni Dabid ang iya

mga alagad sa paglipay sa iya tungud
sang iya amay; kag ang mga alagad ni

Dabid nag-alabut sa duta sang mga ina-

nak ni Amon.
3 Kag ang mga pangolo sang mga

inanak ni Amon nagsililing kay Hanun,
nga ila ginoo :

"
i Sa im.o mga mata bala,

nga sa pagpadungug sa imo amay, nga
si Dabid nagapadala sing mga manugli-
pay sa imo ? l Wala bala magpadala si

Dabid sang iya mga alagad sa imo sa

pagiisisa kagsa pagsaladsad sang banwa,
sa paglaglag sa iya ?

".

4 Kag gindakup ni Hanun ang mga
alagad ni Dabid, kag ginkiskisan niya sila

sang katunga sang bungut, kag ginutdan
niya ang ila mga panapton sa tunga
tubtub sa mga balikawang, kag ginpala-

kat nij^a sila.

5 Sang pagpahibalo sini sa kay Da-
bid, nagpadala sia sa pagsugata sa ila

;

kay ini nga mga tawo nagkalahuya sing

tama gid. Kag nagsiling sa ila ang
hari :

" Magpalabilin-kamo sa leriko
tubtub nga tuboan sang bungut, kag
ugaling magpalauli-kamo."

6 Kag nakita sang mga inanak ni

Amon, nga nangindinumtan sila ni Da-
bid ; kag nagpaladala ang mga inanak ni

Amon kag nagsolohol sila sa mga Ara-
minhon sa Bet-Pvcob, kag sa mga Ara-
minhon sa Soba, mga duha ka pulo ka
libo ka tawo nga nagalalakat ; kag sa

hari sa Maaka, mga isa ka libo ka tawo,
kag sa mga sa Tob, mga napulo kag duha
ka libo ka tawo.

7 Kag sang pagkabati ni Dabid sini.

ginpadala niya si loab upud ang bug-os
nga kasoldadosan, ang mga tawo nga
maisug.

8 Kag naggulovva ang mga inanak ni

Amon, kag nagpalasunud sila nga sa
pagpakigawayan sa salamputan sang
gawang ; apang ang mga Araminhon sa
Soba kag sa Reob, kag ang mga tinawo
sa Tob kag sa Maaka, nga didto sila

pumahamtang sing pain sa latagon.

9 Kag nakita ni loab, nga ang pagina-
way vara batok sa iya, sa atubangan kag
sa likod, kag nagpili sia sa tanan nga
mga pinili sa Israel, kag nagpasunud sia

sa ila batok sa mga Araminhon.
10 Kag ang nabilin sang banwa gin-

tiigyan niya sa kamut ni Abisai, nga iya

utud ; kag ginpasunud niya sia batok sa

mga inanak ni Amon.
11 Kag nagsiling sia sa ij^a : "Kon

ang mga Araminhon magmanginlabing
mabakud sa akon, ikaw magaluwas sa

akon; apang kon ang mga inanak ni

Amon magmanginlabing mabakud sa

imo, ako magakari kag magaluwas sa

imo.
12 Magpakabakud-ka kag magpakala-

laki-kita tungud sang aton banwa, kag
tungud sang mga banwa sang aton Dios

;

kag kabay pa nga himoon ni lehoba ang
ginapakamaayo sa iya mga mata."

13 Kag nagpalapit si loab kag ang
bamva nga yara upud sa iya sa pagpa-
kigaway batok sa mga Araminhon

;

apang sila nagpalalagyo sa atubangan
niya.

14 Kag ang mga inanak ni Amon,
sang pagkakita nila nga ang mga Ara-
minhon nagpalalagyo, nagpalalagyo
man sila sa atubangan ri Abisai kag
nagsululiid sila sa bamva. Kag si loab
nagbalik gikan sa mga inanak ni Amon,
kag nagsulud sa lerusalem.

15 Kag, sang pagkakita sang mga Ara-
minhon nga ginpandaug sila sa atuba-

ngan ni Israel, nagtilipon sila liwan sing

tingub.

16 Kag nagpadala si Adadeser kag
nagpagowa sa mga Araminhon nga
yara sa isa ka luyo sang suba ; kag
nag-alabut sila sa Elam upud kay Sobak,
nga pangolo sang kasoldadosan ni Ha-
dadeser, nga sa olohan.

17 Kag ginpahibalo si Dabid sini;

kag gintipon niya ang bug-os nga Israel,

kag nagtabok sia sa lordan kag nag-abut

sa Elam. Kag ang mga Araminhon
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nagpalasunud sa pagsugata kay Dabid
kag nagpalakigaway sa iya.

i8 Apang ang Aram nagpalagyo sa

atubangan ni Israel ; kag ginpatay ni

Dabid sa mga Araminhon ang mga
thiaivo sang pito ka gatus ka mga kanga
kag kap-atan ka libo ka maniigkabayo

;

kag ginpilas man niya si Sobak nga
pangolo sang kasoldadosan, kag nama-
tay sia didto.

19 Kag nakit-an sang tanan nga mga
hari nga ginsakupan ni Hadadeser, nga
ginpandaug siia sa atubangan ni Israel,

kag naghilimo sila sing paghidaet kay
Israel kag nagpalasakup sila sa iya.

Kag ang Aram nagkahadiuk sa pagbulig
pa sa mga inanak ni Amon.

Si Dabid nakasaia sa pagpangiatie i(3g sa

pagpatay sa masigkatawo.

"j i KAG nahanabu nga, sa nagbalik
« I nga tuig, sa dag-on nga nagaguiowa
ang mga hari sa pag-aivayan, nga si

Dabid nagpadala kay loab, kag sa iya
mga alagad upud sa iya kag sa bug-os nga
Israel, kag ginhapay nila ang kadntaan
sang mga anak ni Amon, kag ginlibotan
nila ang Raba ; apang si Dabid nabilin

sa lerusalem.
2 Kag nahanabu nga, sang humangon

si Dabid sa iya higdaan, sa oras sang
kahaponon, nagadayandaj^an sia sa atup
sang balay nga harianon. Kag kutub
sa atup nakita niya ang isa ka babae,
nga nagpaligas ; kag ang babae tama
gid kaayoayo sa pagtan-aw.

3 Kag si Dabid nagpadala sa pagpa-
mangkot tungud sadtong babae ; kag
ginsilingan sia :

"
I Indi bala ini si Bat-

seba, nga anak ni Eliam, nga asawa ni

Uria nga Hetinhon ?
"

4 Kag si Dabid nagpadala sing mga
manugbalita, kag nagkuha sa iya ; kag
sia nagsuliid sa iya, kag sia naghigda
upud sa iya (kag nagtinlo sia sang iya
kahigkoan), kag napauli sia sa iya balay.

5 Kag ini nga babae nanamkon;
kag nagpadala sia kag nagpahayag sini

kay Dabid, nga nagasiling : "Ako na-
gabiisong."
. 6 Kag si Dabid nagpadala sa pagsiling

kay loab :
" Ipadala sa akon si Uria,

nga Hetinhon;" Kag ginpadala sia ni

loab kay Dabid.

7 Kag si Uria nag-abut sa iya, kag
ginpamangkot sia ni Dabid tungud sang

maayo nga lawas ni loab, kag tungud
sang maayo nga lawas sang banwa, kag
subung man nahanungud sang pag-
ilinaway.

8 Kag si Dabid nagsiling kay Uria

:

'• Dalhog ka sa imo balay, kag hinawan
mo ang imo mga till." Kag gumowa si

Uria sa balay sang hari, kag naggowa
ang isa ka doiot sang hari sa olehe niya.

9 Kag si Uria naghigda sa gawang
sang balay sang hari upud ang tanan
nga mga alagad sang iya ginoo, kag
wala magdulhog sia sa iya balay.

10 Kag ginpahibalo nila sini si Dabid,
nga nagasiling :

'^ Si Uria wala magdul-
hog sa iya balay." Kag si Dabid nag-
siling kay Uria :

"
I Wala ka bala

mag-abut gikan sa panlakatan ? i Kay
ngaa bala wala ka magdulhog sa imo
balay ?

"

11 Kag si Uria nagsabat kay Dabid

:

" Ang kaban, kag si Israel, kag si

luda nagapuluyo sa idalum sang mga
kadahonan ; kag ang akon ginoo nga si

loab kag ang mga alagad sang akon
ginoo nagadululog sa ibabaw sang ka-

daygan sang latagon ; kag ako, ; maga-
sulud ako bala sa akon balay sa pagkaon
kag paginum kag sa pagtolog upud sa

akon asawa ? Magkabuhi ka kag mag-
kabuhi ang imo kalag, nga ako indi

magahimo sang amo nga butang."

12 Kag si Dabid nagsiling kay Uria:
" Pabilin-ka pa diri karon nga adlaw,
kag buas sa aga pagapalakton ko ikaw."
Kag nagpabilin si Uria sa lerusalem sad-

tong adlaw kag sa masunud nga adlaw.

13 Kag si Dabid nagtawag sa iya,

kag nagkaon kag naginum sia sa atu-

bangan niya ; kag ginhubug niya sia.

Kag sa pagkagab-i naggowa sia sa pag-
higda sa iya higdaan upud ang mga
alagad sang iya ginoo, apang v/ala sia

magdulhog sa iya balay.

14 Kag nahanabu sang pagkaaga, nga
nagsulat si Dabid kay loab sing isa ka
sulat, nga ginpadala niya sia sa kamut
ni Uria.

15 Kag ginsulat niya sa sulat, nga
nagasiling: " Paunahon-mo si Uria sa

pagilinaway nga labing masingkal, kag
pabayaan-ninyo sia, agud nga mapilas
kag mapatay sia."

16 Amo ini ang nahanabu nga, sang
ginlibutan ni loab ang banwa, gin-

butang niya si Uria sa duug nga didto
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nahibaloan niya nga yara ang mga
tawo nga labing maisug.

17 Kag naggulowa ang mga taga-

banwa kag nagpalakigway kay loab

;

kag nagkalapukan ang iban sang mga
tinawo ; bisan pa sang mga aiagad ni

Dabid, kag namatay man si Uria, nga
Hetinhon.

18 Kag si loab nagpadala kag nagpa-
hibalo kay Dabid sang tanan nga mga
butang nahanungud sang pagilinaway.

19 Kag nagsogo sia sa manugbalita,

nga nagasiling :
" Kon makatapus ka sa

pagsugid sa hari sang tanan nga nagka-
hanabu nahanungud sang pagilinavvray

;

20 Kon m.ahanabu nga magsaka ang
kaakigsang hari kag nga magsiling sia

sa imo : I Kay ngaa bala nagpalapit ka-

mo sa banwa sa pagpakigaway ? i Wala
bala kamo makahibalo nga nagahaboy
gikan sa ibabaw sang kuta?

21 I Sin-o bala ang nagpilas kay Abi-
melek, nga anak ni lerubeset ? i Wall
bala paghologi sang isa ka babae gikan
sa kuta sang bato nga nagabuyong sa

galingan, kag namatay sia sa Tebes ?

^Kay ngaa bala nagpalalapit kamo sa

kuta ? Niyan ikaw magasiling : Nama-
tay man ang imo aiagad nga si Uria, nga
Hetinhon."

22 Kag naglakat ang manugbalita, kag
sang imabut, nagsugid sia kay Dabid sang
tanan nga ginpadala sa iya ni loab.

23 Kag ang manugbalita nagsiling kay
Dabid :

" Ginlandas kami sadtong mga
tawo ; kag nagulowa sila batok sa anion
sa latagon, apang ginsalakay namon sila

tubtub sa salamputan sang gawang.
24 Kag ang mga manugpana nagpala-

na batok sa imo mga aiagad kutub sa

ibabaw sang kuta ; kag nagkalamatay
ang iban sang mga aiagad sang hari, kag
namatay man ang imo aiagad nga si

Uria, nga Hetinhon."
25 Kag si Dabid nagsiling sa manug-

balita :
" Pagaisiling m.o ang subung

sini kay loab : Indi magamanginmalain
ining hitabo, kay ang hinganiban naga-
halonhon bisan diri bisan didto. Awaya
sing labing mabaskug ang banwa kag
wagwaga sia. Kag ikaw magpakabakud
sa iya."

26 Kag sang pagkabati sang asawa ni

Uria, nga angiyabana nga si Uria napa-
tay, naghaya sia timgud sang iya bana.

27 Kag sang lumigad ang lalaw, si

Dabid nagpadala kag ginpakuha sia sa

iya balay, kag sia nanginiya asawa, kag
nag-anak sia sa i3''a sing isa ka anak nga
lalaki. Apang ini nga ginbuhat ni Da-
bid, nanginmalaut sa mga mata ni le-

hoba.

Aog pagbinulsul ni Dabid kag ang silot sa iya.

•jQ KAG ginpadala ni lehoba si Natan
*^ kay Dabid. Kag sang pag-abut
niya sa iya, nagsiling sia sa iya :

" May
duha ka tawo sa isa ka banwa : ang isa

mangaran kag ang isa imol.

2 Ang mangaran may mga obeha kag
mga baka sing bugana gid.

3 Apang ang imol wala na sing liwan
nga iya, kondi isa lamang ka tinday
sang kordero, nga iya ginbakal kag
ginsagud ; kag nagdaku sia upud sa iya
kag upud sa iya mga anak sing tingub.
Sia nagkaon sang iya gid nga hungit, kag
naginum sang iya gid nga ilimnon, kag
nagtolog sa iya sabak kag ginapakasu-
bung sia niya sing isa ka anak nga
babae.

4 Kag nag-abut ang isa ka manug-
panlakatan sa tawo nga mangaran, kag
maiwat sa iya ang pagkuha sa iya mga
obeha kag sa iya mga kabakahan sa
pagluto sa manugpanlakatan nga nag-
abut sa iya, kondi nga ginkuha niya ang
tinday sang kordero sadtong tawo nga
imol, kag ginluto niya sia nga sa tawo
nga nag-abut sa iya."

5 Niyan nagdabdab ang kaakig ni

Dabid sing daku gid batok sadto nga
tawo ; kag nagsiling sia kay Natan

:

" Magkabuhi si lehoba, nga ang nagbu-
hat sini, takus sia sa kamatayon.

6 Kag sia magabayad sang tinday
sang kordero sing makap-at, kay nagbu-
hat sia sina, kag wala sia sing kalooy.'

7 Kag si Natan nagsiling kay Dabid

:

"Amo ikaw ini nga tawo. Amo ini

ang ginsiling ni lehoba, ang Dios ni

Israel: Ako naghaplas sa imo nga
hari sa ibabaw ni Israel, kag ginluwas
ko ikaw sa kamut ni Saul.

8 Kag ako naghatag sa imo sang
balay sang imo ginoo kag sang mga
asawa sang imo ginoo, sa imo sabak.
Labut sini, ginhatag ko sa imo ang balay
ni Israel kag ni luda ; kag kon ini diyo-
tay, ako nagdugang kunta sa imo sini

kon sadto nga mga butang.

9 I Kay ngaa bala gintamay mo ang
polong ni lehoba sa paghimo sing ma-
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lain sa atubangan sang iya mga mata?
Ginpilas mo sa hinganiban si Uria, nga
Hetinhon, kag ginkuha mo nga imo
asawa ang iya asawa ; kag ginpatay mo
sia sa hinganiban sang mga inanak ni

Amon.
10 Busa karon, indi magbulag nga

mas-a sa imo balay ang hinganiban,

tungud nga gintamay mo ako, kag gin-

kuha mo ang asawa ni Uria, nga Hetin-

hon, agud nga manginimo asawa.
1

1

Amo ini ang ginsihng ni lehoba

:

Yari karon, pagapatindugon ko sa iba-

baw mo ang kalainan sang imo gid

balay ; kag pagakuhaon ko ang imo
mga asawa sa atubangan sang imo mga
mata, kag pagaihatag ko sila sa isa sang

imo isigkatawo, nga magahigda sia upud
sang imo mga asawa sa atubangan sini

nga adlaw.
12 Kay ginbuhat mo ini sa tago, apang

pagabuhaton ko ini sa atubangan sang
bug-OS nga Israel kag sa atubangan
sang adlaw."

13 Kag si Dabid nagsiling kay Natan:
" Nakasala ako batok kay lehoba." Kag
si Natan nagsiling kay Dabid :

" Gin-
patawad man ni lehoba ang imo sala :

indi ka mamata)^

14 Apang, tungud kay sa sini nga bi-

nuhatan ginpapasipalahan mo sa mga
kaaway ni lehoba, ang anak nga natawo
sa imo, mamatay, sa pagkamatuud gid."

15 Kag si Natan nagpauli sa iya ba-

lay. Kag ginpilas ni lehoba ang bata,

nga gin-anak sang asawa ni Uria kay
Dabid, kag nagbalatian sing sa kamata-
yon.

16 Ivag si Dabid nagpangita sa Dios
tungud sang bata ; kag nagpuasa gid si

Dabid ; kag nagsulud sia kag naghigda

sa duta sa bug-os nga gab-i.

17 Kag nagtilindug ang mga tigulang

sang iya balay kag nagtilinguha sila sa

pagpatindug ?a iya sa duta; apang sia

wala magbuut, bisan magkaon upud sa

ila sing tinapay.

18 Kag nahanabu, sa ikapito ka ad-

law, nga namatay ang bata ; kag ang
iya mga alagad wala magpalangahas sa

pagpahibalo sa iya, nga ang bata pa-

tay na ; kay nagasililing sila :
" Yari ka-

ron, sang nagakabuhi pa ang bata, nag-

hambal kita sa iya, kag indi sia maluyag
magpamati sang aton tingug, i paano

bala ang pagsiling ta sa iya : Ang bata

namatay ? Ayhan. pagahimoon niya kon
ano nga kalainan.

19 Apang sang pagkakita ni Dabid
sa iya mga alagad, nga nagahilidonghi-
dong, ginhangup niya nga ang bata pa-
tay na. Kag si Dabid nagsiling sa iya

mga alagad :
"

l Patay bala ang bata ?

"

Kag sila nagsalabat : " Patay."
20 Niyan si Dabid nagtindug sa duta,

kag nagpanghunav/ kag nagpanghaplas,
kag nagilis sang iya mga panapton

;

kag nagsulud sia sa balay ni lehoba kag
naghapa ; kag nagpauli sia sa iya balay

;

kag nangayo sia nga pagbutangan sia

nila sing tinapay, kag nagkaon sia.

21 Kag nagsiliiing sa iya ang iya mga
alagad :

*'
i Ano bala ini nga imo gin-

himo ? Tungud sang bata nga sang buhi
pa, nagpuasa ka kag naghibi ka ; kag sang
patay sia, nagatindug ka kag nagakaon
ka sing tinapay."

22 Kag sia nagsabat :

'*' Sang naga-
kabuhi pa ang bata, ako nagpuasa kag
naghibi, nga nagasiling : l Ayhan ang
Dios magkalooy sa akon, sa bagay nga
mabuhi ang bata ?

23 Apang karon nga napatay na, i kay
ngaa pa bala nga magpuasa ? l Sarang
ako bala makapabalik sa iya ? Ako
makadto sa iya, apang sia indi maga-
balik sa akon."

24 Kag ginlipay ni Dabid si Batseba,

nga iya asawa ; kag sang nagsulud sa iya,

nagtolog sia upud sa iya, kag nag-anak
sia sing isa ka nanak nga lalaki, kag
ginhingalanan niya sia nga si Salomon.
Kag si lehoba naghigugma sa iya.

25 Kag ginpadala niya sia sa kamut
ni Natan, nga manalagna, kag gintawag
niya ang iya ngalan nga si ledidia,* ba-

ngud kay lehoba.

26 Kag si loab nag-away batok sa

Raba sang mga inanak ni Amon, kag
ginkuha niya ang banwang harianon.

27 Kag si loab nagpadala sing mga
manugbalita kay Dabid, nga nagasiling :

" Ako nagpakigaway batok sa Raba,
kag ginkuha ko ang banwa gid sang
tubig.

28 Busa karon, tipona ang banwa nga
nabilin kag butang-ka sing dulugan
batok sa banwa kag kuhaa sia ; basi pa
kon makuha ko ang banwa, pagatawgon
sia sa akon ngalan."

29 Kag gintipon ni Dabid ang bus-os

* ledidia, pinalanga ni lehoba.
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nga banwa, kag napakadto batok sa

Raba, kag gin-away niya sia kag gin-

kiiha niya sia.

30 Kag ginkuha niya ang purung-
purung sang ila hari sa iya olo ; kag
ang iya timbang isa ka talanton sa bula-

wan kag sa mga bato nga matahum

;

kag ginbutang ini sa olo ni Dabid, kag
nagdala sia sing tama ka bugana nga
inagaw gikan sa banwa.

31 Kag nahanungud sang banwa, nga
yara sa iya, ginpagowa niya sia, kag
ginbutang niya sia sa mga lagari, kag
sa mga pakalas nga salsalon, kag sa

mga wasay nga salsalon ; kag ginpaagi
niya sila sa horno sang mga tisa : kag
amo man ang ginhimo niya sa tanan
nga mga banwa sang mga inanak ni

Amon. Kag si Dabid nagbalik upud
sang bug-OS nga banwa sa lerusalem.

Ang pagpakigbilawas ni Amcon.—Ang iya

kamatayon.

lO KAG sa tapus sini, nahanabu nga
•^ si Absalom, nga anak ni Dabid,
may isa ka maayoayo nga litud nga
babae, nga ginhingalanan nga si Tamar

;

kag ginhigugma sia ni Amnon, nga
anak ni Dabid.

2 Kag si Amnon nagapangasubu tub-

tub nga nagbalatian bangud kay Ta-
mar, nga iya utud nga babae ; kay
tungud nga sia ulay, tama ka maivvat sa

mga mata ni Amnon ang paghimo sa

iya sang ano man.
3 Kag si Amnon may isa ka abyan,

nga ginahingalanan nga si lonadab,
anak ni Simea, nga utud ni Dabid.
Kag si lonadab amo ang isa ka tawo
nga tama gid ka m.alalangon.

4 Kag ini sia nagsiling sa iya : " ,; Kay
ngaa bala naganiwang ka sing subung
sa adlawadlaw, ikaw nga anak sang
hari ? I Indi mo bala pagisugid ini sa

akon?" Kag si Amnon nagsabat sa

iya :
" Ako nagahigugma kay Tamar,

ang utud nga babae ni Absalom, nga
akon utud."

5 Kag si lonadab nagsiling sa iya

:

" Higda-ka sa imo higdaan kag magpa-
kamasakit-ka ; kag kon ang imo amay
magkari sa pagduaw sa irno, isiling mo
sa iya : Ginaampo ko sa imo, nga m,ag-

kari ang akon utud nga si Tamar, agud
nga magpakaon sa akon sing tinapay

:

mag-aman sia sing pagkaon sa atuba-

ngan sang akon mga mata, agud nga
akon ini makita kag nga makaon ko irti

sa iya kamut."
6 Kag si Amnon naghigda kag nag-

pakamasakit, kag nag-abut ang hari sa

pagduaw sa iya ; kag si Amnon nagsiling
sa hari :

" Nagaampo ako sa imo, nga
magkari ang akon utud nga si Tamar
kag maghimo sa atubangan sang akon
mga mata sing duha ka kalan-onon, nga
kaonon ko sa iya kamut."

7 Kag si Dabid nagpadala sa pagsi-

ling kay Tamar, sa iya balay :
" Kadto-

ka karon sa balay ni Amnon, nga imo
utud, kag mag-aman-ka sa iya sing pag-
kaon."

8 Kag si Tamar napakadto sa balay
sang iya utud, nga si Amnon, nga sia

naghigda. Kag sia nagkuha sing lina-

mas kag ginlamas niya, kag naghimo
sing mga kalan-onon sa atubangan sang
iya mga mata, kag ginluto niya ang mga
kalan-onon.

9 Kag kinuha niya ang kalaha kag
inula niya sila sa atubangan niya ; apang
sia wala magbuut sa pagkaon. Kag si

Amnon nagsiling :
" Pagowaa diri ang

tanan." Kag ang tanan naggulowa gi-

kan sa iya atubangan.
10 Kag si Amnon nagsiling kay Ta-

mar :
" Dalha diri ang pagkaon sa hu-

lut nga sa suliid, agud nga ako magkaon
sa imo kamut." Kag sang kinuha ni

Tamar ang mga kalan-onon, nga iya
ginhimo, gindala niya sila sa iya litud,

nga si Amnon, sa hulut.

11 Kag sang ginduholniya sila sa iya,

agud nga magkaon sia, gindakup niya sia,

nga ragasiling sa iya :
" Kari-ka, utud

ko ; higda-ka upud sa akon."
12 Kag sia nagsabat sa iya :

" Indi,

litud ko, indi mo ako pagpaubson, kay
indi ginahimo ang subung sa Israel.

Dili ka maghimo sini nga kangil-aran.

1

3

Kay I sa diin ko bala pagadalhon
ang akon kahuluy-an? Kag ikaw ma-
rginsubung sing isa sang mga kangil-

aran sa Israel. Busa gin-ampo ko sa

imo karon, nga hambalon mo ang hari,

kay sia indi magapangindi sa akon sa

imo.''

14 Kag sia wala magpamati sa iya,

koncii kay sia labi ka kusug sa iya, gin-

papaubus sia niya kag naghigda sa iya.

15 Kag si Amnon nagdumut sa iya sa

daku gid nga dumut, kay ang dumut nga
ginduniut niya sa iya, nanginlabi ka da-
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ku sang gugma nga iya ginhigugma sa

iya. Kag si Amnon nagsiling sa iya

:

" Tindug-ka kag lakat-ka :

"

i6 Kag sia nagsabat sa iya :
" Dili

pagbuhata ini nga kalainan, nga labing
daku sa isa nga ginbuhat mo sa akon, sa

pagtabog sa akon." Apang sia wala
magbuut magpamati sa iya.

17 Kag gintawag niya ang iya solo-

goon, nga nagaalagad sa iya, kag nagsi-
ling :

" Itabog ako sini nga babae sa
malayo sa akon sa dalan, kag takpi ang
gawang nga may pintal sa olehe niya."

18 Kag sia nagpanaput sing isa ka
panapton nga nagalinainlain sing du-
ag, kay ang amo nga mga panapton
ginapanaput sang mga ulay nga anak
nga babae sang mga hari. Kag ginpa-
gowa sia sa dalan sang iya sologoon,
kag gintakup niya ang gawang nga may
pintal sa olehe niya.

19 Niyan si Tamar nagkuha sing abo
kag ginbiitaiig niya sia sa ibabaw sang
iya olo, kag gingisi niya ang panapton
nga nagalinainlain sing duag, nga gina-
panaput niya, kag biniatang niya ang
mga kamut sa ibabaw sang iya olo, kag
naglakat nga nagasingit sia. C'
20 Kag nagsiling sa iya ang iya utud,

nga si Absalom :
"

,;
Didto baia sa imo

ang imo litud nga si Amnon ? Busa,
hipus-ka karon, utud ko nga babae

:

litud mo sia ; dili mo pagibutang ang
imo tagiposoon sini nga butang." Kag
si Tamar nagpuyo nga isa lamang sa

balay ni Absalom, nga iya utud.
21 Kag sang pagkabati sini nga tanan

sang hari, nga si Dabid, naakig sia sing
daku gid.

22 Kag si Absalom wala maghambal
kay Amnon sing malain, bisan maayo.
Kay si Absalom nagadumut kay Am-
non, bangud kay ginpapaubus niya si

Tamar, nga iga utud.

23 Kag sang lumigad ang duha ka
tuig, nahanabu nga si Absalom may mga
manugalot sang mga obeha sa Baal-
Hasor, nga yzx3. maiapit sa Epraim.
Kag gin-agda ni Absalom ang tanan
nga mga anak sang hari.

24 Kag si Absalom nagkadvo sa hari,

kag nagsiling :
" Yari karon ginaampo

ko sa imo, ang imo alagad may mga
manugalot sang mga obeha : ginaampo
ko sa imo, nga magupud ang hari kag
ang iya mga alagad sa imo alagad."

25 Kag ang hari nagsabat kay Absa-

lom :
" Indi, anak ko. Indi kita magkad-

to nga tanan, agud nga indi kami ma-
nginmabug-at sa imo." Kag ginpilit

niya sia, kag si Dabid wala magbuut si
pagkadto didto. Apang ginpakamaayo
niya sia.

26 Kag si Absalom, nagsiling :
" Kon

indi, ginaampo ko sa imo, nga magupud
sa amon si Amnon nga akon utud. Kag
ang hari nagsiling sa iya, l kay ngaa bala
magiipud sia sa imo ?

"

27 Apang si Absalom nagpilit sa iya,

kag ginpaiipud niya sa iya si Amnon kag
ang tanan nga mga anak sang hari.

28 Kag si Absalom nagsogo sa iya
mga sologoon, nga nagasiling : Tata-
pa-ninyo sing maayo kon ang tagiposoon
ni Amnon magapangalipay sang alak,

kag sa magsiling ako sa inyo : j Pilasa-

ninj'^o si Amnon ! Niyan patya-ninyo
sia ; kag dili kamo magkahadluk, i kay
indi bala ako ang nagsogo sa in3^o ?

Fagpakabakud-kamo kag magpakaisug-
kamo."

29 Kag ang mga sologoon ni Absalom
naghilimo kay Amnon subung sang gin-

sogo sa ila ni Absalom, Niyan nagti-

lindug ang tanan nga mga anak sang
hari, kag nagsalakay ang tagsatagsa sa

ila mga mulo kag nagpalalagyo.

30 Kag sang sa dalan pa siia, nag-abut
kayDabid ang higonghigong, nga nagasi-

ling :
" Ginpatay ni Absalom ang tanan

nga mga anak sang hari, nga wala gid sa

ila sing nabilin bisan isa."

31 Kag sang tumindug ang hari, gin-

gisi niya ang iya mga panapton, kag
naghigda sia sa duta ; kag ang tanan
niya nga alagad didto man sila, nga na-

pang gisi ang ila mga panapton.

32 Kag si lonadab, nga anak ni Simea,
nga mga utud ni Dabid, naghambal kag
nagsiling :

" Dili magsiling ang akon
ginoo, nga ginpamatay ang tanan nga
mga anak nga pamatan-on sang hari

;

kay lamang si Amnon amo ang patay \

kay ang baba ni Absalom nagtapat sini

kutub sang adlaw nga ginpapaubus ni

Anifion si Tamar nga iya iitud.

33 Busa karon , dili pagibutang sang
hari, nga akon ginoo, sa iya tagiposoon ini

nga butang, v.g:\ nagasiling : Ang tanan
nga mga anak sang hari nagkalamatay,
kay lamang si Amnon amo ang pata3^"

34 Kag si Absalom nagpalagyo. Kag
ang pamatan-on, nga nagapahamtang
nga manugbanta}^ sang binayaw niya
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ang iya mga mata, nagtoluk, kag yari

karon, ang isa ka kadam-annga nagapa-
kari sa dalan nga sa likod sa kilid sang
bukid.

35 Kag si lonadab nagsiling sa hari

:

"Yarikaron, ang mga anak sang hari

nga nagapalakari. Subung sang ginsi-

ling sa imo sang imo alagad, amo man
ang nahanabu."

36 Kag sang pagkatapus niya sa pag-

hambal, yari karon ang mga anak sang
hari nag-alabut kagnagbala5'^aw sang ila

tingug kag naghilibi. Kag ang hari man
kag ang tanan niya nga mga alagad nag-
hilibi sa tama gid nga mga paghaya.

37 Apang si Absalom nagpalagyo kag
nagpakadto kay Talmai, anak ni Ami-
hud, nga hari sa Gesiir. Kag si Dahid
naghaya tungud sang iya anak sa tanan
nga mga adlaw.

38 Kag si Absalom, sang nagpalagyo,
nagpakadto sia sa Gesur kag nagpuyo
didto sing tatlo ka tuig.

39 Kag ang kaakig sang hari nga si

Dabid naguntat sa pagkadto batok kay
Absalom, kay nalipay nasia nahanungud
kay Amnon nga napatay.

Si Absalom ginpapabalik sa lertisalem.

•iA KAG sang nakilala ni loab, anak ni

' ' Seruia, nga ang tagiposoon sang
hari yara kay Absalom,

2 Ginpadala ni loab si Tekoa kag
nagpakari kutub didto sing isa ka babae
nga malalangon, kag nagsiling sa iya

:

" Ako nagaampo sa imo, nga magpaka-
laiaw ka kag magsuklub ka sang panap-
ton nga sa lalaw ; kag indi ka magpang-
haplas sang lana, kondi nga magpakaba-
bae ka nga subung nga ikaw nagdala
sing lalaw sing maiawig nga dag-on
tungud sang isa ka pata}^

3 Kag magasulud ka sa hari kag ma-
gahambal ka sa iya sa sini nga bagay."
Kag ginbutang ni loab ang mga polong
sa iya baba.

4 Kag yadtong babae, nga Tekoinhon,
naghambal &a hari, kag humapa sa

duta kag nagtahud, kag nagsiling:
"

i
Buligi ako, oh hari

!

"

5 Kag ang hari nagsiling sa iya

:

"
I Ano bala ang buut mo ? " Kag sia

nagsiling: "Ako, sa pagkamatuud,
among isa ka babae nga balo kag ang
akon bana napatay.
6 Kag ang imo alagad may duha ka

anak nga lalaki, kag sila nga duha nag-
ilinaway sa latagon ; kag sang wala sing

sin-o nga raakatambag sa ila, ginpilas

ang isa sang isa, kag ginpatay niya sia.

7 Kag yari karon ang bug-os nga
kahimataan nagtindug batok sa imo
alagad, nga nagasiling: Itugyan ang
nagpatay sa iya litud, agud nga pag-
patyon namon sia tungud sang kabuhi
sang iya utud nga iya ginpatay, kag nga
laglagon man namon ang manunubli.
Sa sini pagapalongon nila ang baga nga
nabilin sa akon, sa bagay nga indi mag-
bilin sa akon bana sing ngalan, bisan
kaliwat sa ibabaw sang duta."

8 Kag ang hari nagsiling sa babae

:

'• Pauli-ka sa imo balay ; kag ako maga-
sogo nahanungud sa imo."

9 Kag ang babae, nga Tekoinhon, nag-
siJmg sa hari :

" Oh hari, nga akon
ginoo, ang kaiainan maholog sa ibabaw
nakon kag sa ibabaw sang balay sang
akon arnay, kag ang hari kag ang iya

lingkoran nga harianon wala sing sala

sa sini.

10 Kag ang hari nagsiling :
" Ang

maghambal batok sa imo, dalha sia diri

sa akon, kag indi na magkuhit liwan sa

imo."

11 Kag sia nagsiling: "Ginaampo
ko sa imo, oh hari, nga magpanumdum
ka kay lehoba, nga imo Dios, agud nga
indi ang manugtimalus sang dugo mag-
dugang sang kalaglagan kag nga indi

paglaglagon ang akon anak." Kag sia

nagsabat :
'* Magkabuhi si lehoba, nga

indi maholog bisan isa ka bohok sang
olo sang imo anak sa duta."

12 Kag ang babae nagsiling :
" Gina-

ampo ko sa imo, nga maghambal ang
imo alagad sing isa ka polong sa hari,

nga akon glnoo." Kag sia nagsiling:
" Hambal."

13 Niyan ang babae nagsiling: "^Kay
ngaa bala nagahunahuna ka sing amo
batok sang banwa sang Dios ? Kag sa

nagahambal ang hari sini nga polong,

j

daw subung sang nakasala sia, tungud
nga ang hari Vv'ala magpapauli sa iya

sinobol.

14 Kay sa pagkamatuud, mamatay
kita : manginsubung kita sang mga
tubig nga ginula sa duta, nga indi

sarang sila matipon liwan ; kag ang
Dios indi nagakuha sang isa ka kalag,

. kondi nga nagapadugi sing kalalangan,
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agud nga ang iya sinobol indi mangin-
malayo sa iya.

15 Busa karon, koii ako magkari sa

pagsiling sini sa hari, nga akon ginoo,

amo kay ang banwa nagpahadluk sa

akon; kag ang imo alagad nagsiling

:

Magahambal ako karon sa hari ; ayhan
pagabuhaton niya ang pagaisiling sang
iya alagad

;

t6 Kay ang hari magapamati sa iya

alagad sa pagluwas sa iya sa kamut
sang tawo nga biiut maglaglag sa akon
kag sa akon anak sing tingub gld, sa

panublion sang Dios.

17 Kag ang imo alagad nagsiling:

Ginaampo ko sa imo, nga ang mga
polong sang hari, nga akon ginoo, ma-
nginkalinungan ; kay subung sang isa

ka manugtunda sang Dios amo man
ang hari, nga akon ginoo, sa pagpamati
sang maayo kag sang malain. Kag si

lehoba, nga imo Dios, manginkaupud
mo."

18 Kag ang hari nagsabat kag nag-
siling sa babae :

" Ako nagaampo sa

imo, nga indi mo gid pagtagoon sa akon
ang isa ka butang, nga akon pagaipa-
mangkot sa imo." Kag ang babae nag-
sabat :

" Maghamba] ang hari nga akon
ginoo."

19 Kag ang hari nagsiling :
" Wala

bala ang kamut ni loab sa imo sa sining

tanan ?
" Kag ang babae nagsabat kag

nagsiling :
" Magkabuhi ang imo kalag,

oh hari, nga akon ginoo, nga indi dapat
niagbulag sa too bisan sa wala sa tanan
nga ginhambal sang hari, nga akon
ginoo, kay ang imo alagad nga si loab,

sia gid nagsogo shii sa akon, kag sia ang
nagbutang sa baba sang imo alagad si-

ning tanan nga mga polong
;

20 Sa pagbaylo sang dagway sang bu-

tang ginbuhat ini ni loab, nga imo ala-

gad ; kag ang akon ginoo may kaalam,
sono sang kaalam sang isa ka mtanug-
tunda sang Dios, sa pagkilala sang tanan
nga yara sa duta."

21 Kag ang hari nagsiling kay loab :

"Yari karon, ako magahinio sini. La-
kat-ka, kag papaulia ang pamatan-on
nga si Absalom."

22 Kag si loab naghapa sa duta kag
nagtahud, kag ginpakamaayo niya ang
hari, kag si loab nagsiling :

" Karon
ginahangup sang imo alagad, nga naka-
kita ako sing bugay sa imo mga mata,

hari nga akon ginoo, kay ginbuhat sang
hari ang ginsiling sang iya alagad."

23 Kag si loab nagtindug kag nagpa-
kadto sa Gesur, kag ginpapauli niya si

Absalom sa Jerusalem.

24 Kag ang hari nagsiling :
" Mag-

kadto sia sa iya balay, kag indi magtan-
aw sang akon nawung." Kag si Absa-
lom nagpauli sa iya balay, kag wala
magtan-aw sang nawung sang hari.

25 Kag wala sing tawo nga labing
maayoayo sa bug-os nga Israel subung
kay Absalom, nga dalayawon sing daku
gid. Kutub sa dapadapa tubtub sa

alimpulos wala sa iya sing dagta nga
lawasnon.

26 Kag kon magpagunting sia sang
buhok (kag ginaguntingan niya sa tuig-

tuig, kay nagabug-at sa iya ang buhok,
kag tungud sini ginapaguntingan niya),

ang iya buhok nagatimbang sing duha
ka gatus ka siklo sa timbang nga hari-

anon.

27 Kag nagkalatawo kay Absalom
ang tatlo ka anak nga lalaki kag isa

ka anak nga babae, nga ginhingalanan
nga si Tamar, nga maayoayo sia nga
tan-awon.

28 Kag nagpiiyo si Absalom sa sulud
sang duha ka tuig sa Jerusalem, kag
wala sia makakita sang nawung sang
hari.

29 Kag nagpadala sia sa pagpangita
kay loab, agud nga ipadala sia niya sa

hari. Apang si loab wala magbuut
magkadto sa iya ; kag nagpakadto sa iya

sa makaduha, apang sia wala magbuut
magkadto did to.

30 Kag nagsiling si Absalom sa iya

mga alagad :
" Yari karon, ang latagon

ni loab nga malapit sa akon, nga didto
may mga sebada sia. Lakat-kamo, kag
tutdi-ninyo sia." Kag gintutdan sang
mga alagad ni Absalom ang latagon.

31 Niyan nagtindug si loab kag napa-
kadto kay Absalom sa iya balay, kag
nagsiling sa iya: "iKay ngaa bala

gintutdan sang imo mga alagad ang akon
latagon ?

"

32 Kag si Absalom nagsiling kay lo-

ab :
'' Yari karon, nagpadala ako sa imo,

nga nagasiling : Ivlagkari-ka diri kag
igapadala ko ikaw sa hari, nga pagaisi-

ling mo sa iya : i Kay ngaa bala nga
nagbalik ako gikan sa Gesur ? Labi nga
maayo pa sa akon nga magpuyo didto.

Kag kaion buut ako magtan-aw sang
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guya sang hari ; kag kon may sala sa
akon, patya ako."

33 Kag si loab nagsulud sa hari

kag ginpahibalo niya sia sini. Kag
gintawag niya si Absalom, nga nag-abut
sa hari kag naghapa sa cluta sa atubangan
sang hari, kag ang hari naghaluk kay
Absalom.

An£f pagkamabinatoon ni Absalom.—Ang pag<

palagyo ni Dabid.

4 C KAG sa tapus sini, nahanabu nga
1^ si Absalom naghimulat sing mga
kanga kag mga kabayo kag kalim-an ka
tawo, mga nagdalalagan sa unhan niya.

2 Kag sa aga pa gid nagabangon si

Absalom kag nagatindugsa isa ka higad
sang dalan sang gawang ; kag sa kay
bisan sin-o nga may kasaba, nga ginpa-
dala sa iya sa hari sa paghukom, si

Absalom nagtawag sa iya kag nagsi-

ling: "i'Tagadiin ka bala nga ban-
wa ? " Kag sia nagasabat :

" Ang imo
alagad amo sa isa sang mga kabikahan
ni Israel."

3 Niyan si Absalom nagsiling sa iya :

'• Tuluk-ka, ang imo kasaba maayo kag
matarung ; apang wala ka sing manana-
bang sang hari nga magpamati sa imo."

4 Kagsi Absalom nagasiling: "Kabay
pa nga ibutang ako nga hukom sa duta,

agud nga magkalari sa akon ang tanan
nga may mga kasaba, kon hulusayon,
kag ako magabuhat sa ila sing kataru-
ngan."

5 Kag nagkahanabu, nga kon ang isa

nag-abut sapagyaub sa iya, sia naguntay
sang kamut kag gindakup niya kag gin-
halukan niya.

6 Kag sa sini nga bagay ginhimo niya
sa bug-os nga Israel nga nagapalakari
sa pagpahukom sa hari, kag sa sini nag-
bihag si Absalom sang tagiposoon sang
mga Israelinhon.

7 Kag nahanabu sa katapusan sang
kap-atan ka tuig, nga si Absalom nagsi-
ling sa hari : "Ako nagaampo sa imo,
nga tugutan mo ako sa pagkadto sa Heb-
ron, sa pagbayad sang akon panaad,
nga ginhimo ko kay lehoba.

8 Kay ang imo alagad nagpanaad,
sang didto pa sa Gesur sa Aram, nga na-
gasiling : Kon pabalikon ako ni lehoba
sa lerusalem, pagaalagdon ko si lehoba.

9 Kag ang hari nagsiling sa iya

:

" Lakat-ka sa paghidaet." Kag sia nag-
tindug kag napakadto sa Hebron.

10 Apang si Absalom nagpadala sing
mga manugpanilag sa tanan nga mga
kabikahaa ni Israel, nga nagasiling:
" Kon mabatian ninyo ang tunug sang,
budyong magasiling kamo : Si Absalom
nagahari sa Hebron."

11 Kag nagulupud kay Absalom ang
duha ka gatus ka tawo gikan sa lerusa-
lem, nga iya ginpangagda, nga nagala-
lakat sila sa ila kabunayag, kag wala
gid sila sing nahibaloan.

12 Kag sang si Absalom naghalad
sang iya mga halad, ginpatawag nila si

Ahitopel, nga Giloninhon, ang palang-
kuton ni Dabid, gikan sa iya banwa sa
Gilo. Kag ang pagsilinumpaanay na-
nginmabakud, kay nag-amatamat sing
pagdaku ang banwa kay Absalom.

13 Kag nag-abut ang isa ka tawo, nga
nagsugid kay Dabid, nga nagasiling.
"Ang tagiposoon sang mga tinawo ni
Israel nagasulunud kay Absalom."

14 Kag si Dabid nagsiling sa tanan
niya nga mga alagad, nga yara upud sa
iya sa lerusalem :

" Tilindug-kamo kag
malagyo-kita, kay indi kita sarang ma-
kapalagyo sa atubangan ni Absalom.
Dalidali-kamo sa paglakat, basi pa nga
magdalidali sia kag nga malambut niya
kita, kag iholog niya ang kalainan sa
ibabaw naton kag pilason ni3^a ang
banwa sa sulab sang hinganiban."

15 Kag ang mga alagad sang hari
nagsililmg sa hari :

" Yari karon, ang
imo mga alagad nagahalanda sa tanan
nga pagapilion sang amon ginoo."

16 Kag ang hari naggowa kag ang
bug-os niya nga panimalay sa olehe
niya. Kag ginbilin sang hari ang na-
pulo ka babae, agud nga magbantay sila

sang balay.

17 Kag naggowa ang hari kag ang
tanan nga mga tawo sa olehe niya ; kag
nagduliilog sila sa Bat-merkak.

18 Kag ang tanan niya nga mga
alagad nagaliligad sa iya luyo ; kag ang
tanan nga mga Keretinhon kag ang
tanan nga mga Peletinhon, kag ang
tanan nga mga Gitinhon, ang kadamuon
anum ka gatus ka tawo, nga naghalalin
sa Gat sa olehe niya, naguliina sa hari.

19 Kag ang hari nagsiling kay Itai,

nga Gitinhon: "^Kay ngaa bala nag-
kari ka man upud saamon? Balik-ka,
kag magpabilin-ka sa hari ; kay ikaw
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dumuluong kag sinobol man sa imo
kaugalingon nga duug.

20 Kahapon nag-abut ka, kagikaron
pagapatalangon ko bala ikaw upud sa

anion halin diri pakadto didto ? Na-
hamingud sa akon, magalakat ako kon
diin ang akon pagakadtoan. Balik-ka

kag dalha sa imo ang imo mga utud.

Ang pagkalooy kag ang kamatooran
vianginkanpud nifuo."

21 Kag si Itai nagsabat sa hari,

nga nagasiling :
" Magkabuhi ang Dios

kag magkabuhi ang hari, nga akon
ginoo, nga sa duug nga didto ang hari,

nga akon ginoo, bisan sa kamatayon
bisan sa kabuhi, didto man yara ang imo
alagad."

22 Kag si Dabid nagsiling kay Itai

:

" Kari-ka kag una-ka." Kag naguna si

Itai, nga Gitinhon, kag ang tanan niya

nga mga tav/o, kag ang tanan nga mga
kabataan nga upud sa iya.

23 Kag ang bug-os nga kadutaan nag-

hibi sa mataas nga tingug, kag ang
bug-os nga banwa nagtabok : ang hari

nagtabok sa kasulgan sang Kedron, kag
ang bug-os nga banwa nagtabok nayon
sa dalan sang kahanayakan.

24 Kag yari karon, si Sadok man, kag
upud sa iya, ang tanan nga mga Lebin-
hon, nga nagadala sang kaban sang kati-

pan sang Dios, kag ginpahamtang nila

ang kaban sang Dios, kag si Abyatar
nagtaklad man tubtub nga ang katawo-
han nakatapus sa paggov/a sa banwa.

25 Kag ang hari nagsiling kay Sadok

:

" Ibalik ang kaban sang Dios sa banwa :

kon ako makakita sing bugay sa mga
mata ni lehoba, sia magabalik sa akon,
kag pagaipakita niya s'a sa akon, kag
ang iya pulu-yan

;

26 Kag kon sia magsiliiig sing subung
sini : Wala ako sing kahamuut sa imo

;

yari ako, buhata sa akon ang ginapaka-
maayo sa iya mga mata,"

27 Nagsiling pa ang hari kay Sadok,
nga saserdote :

"
l Indi bala ikavv ang

manugtulok ? Balik-ka sa paghidaet sa

banwa, pati ang inyo duha ka anak, ang
imo anak nga si Ahimaas, kag si lona-
tan, nga anak ni Abyatar, upud sa inyo.

28 Tuluka-ninyo, nga ako magahulat
sa mga kapatagan sang kahanayakan
tubtub nga mag-abut ang isa ka taga sa

inyo, nga magpahibalo sa akon.

29 Kag ginbalik ni Sadok kag ni

Abyatar ang kaban sang Dios sa leru-
salem ; kag nagpabilin sila didto.

30 Kag si Dabid nagtaklad sa takla-
ron sang mga Olibo, kag nagahibi sia

sang sa nagataklad ; kag nagputus sia

sang iya olo kag naglakat nga wala sing
sapin ; kag ang bug-os man nga banwa
nga yara upud sa iya nagputus ang
tagsatagsa sang iya olo, kag nagtalaklad
sila, nga nagahilibi sang nagataklad.

31 Kag ginsugid kay Dabid, nga na-
gasiling :

'* Si Ahitopel yara sa tunga
sang mga nagsulumpaanay upud kay
Absalom," Niyan si Dabid nagsiling:
" Oh lehoba, ginaampo ko sa imo, pa-
buanga karon ang laygay ni Ahitopel."

32 Kag sang nagtaklad si Dabid sa
putokputokan, sa diin naghapa sia sa
atubangan sang Dios, yari karon, si

Husai, nga Arkinhon, nagsugata sa iya,

nga ang iya bayo gisi kag duta sa ibabaw
sang iya olo.

33 Kag si Dabid nagsiling sa iya

:

"Kon magiipud ka sa akon, manginlulan
ka nakon.

34 Apang kon magbalik ka sa banwa
kag magsiling kay Absalom : Hari, ako
manginimo alagad ; sadto anay nangin-
alagad ako sang imo amay, kag karon
alagad mo ako ; niyan ikaw magawala
nga sa akon sang laygay ni Ahitopel.

35 Kag I wala bala didto sa imo si

Sadok kag si Abyatar, nga mga saser-

dote ? Tungud sini ang tanan nga imo
mabatiaii sa balay sang hari, pagaisu-
gid mo kay Sadok kag kay Abyatar, nga
mga saserdote.

36 Yari karon, yaia upud sa ila ang
ila duha ka anak, si Ahimaas, anak ni

Sadok, kag si lonatan, anak ni Abiatar
;

kag sa kamut nila pagaipadala. ninyo sa
akon ang tanan nga inyo mabatian."

37 Sa sini nagpauli si Husai, nga abyan
ni • Dabid, sa banwa, kag si Absalom
nagsulud sa lerusulem.

KAG sang si Dabid nagligad sing
diyot sa putokputokan, yari karon

si Siba, nga sologoon ni Mepiboset, nag-
sugata sa iya, nga may duha ka asno
nga napaniyahan, kag sa ibabaw nila

duha ka gatus ka tinapay, kag isa ka
gatus ka binitay nga ubas nga mamala,
isa ka gatus sang bunga sa tingadlaw,

kag isa ka panit nga alak.

2 Kag ang hari nagsiling kay Siba

:

"
I Ano bala ang bunt mo sini ? Kag si
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Siba nagsiling :
" Ang mga asno among

kalabayhan r.ga sapanimalay sang hari

;

ang mga tinapay kag ang mga bunga sa

tingadlaw nga sa mga pamatan-on nga
kalan-on ; kag ang alak, ilimnon nga sa

pagabudlayon sa kahanayakan."
3 Kag ang hari nagsiling: "

d Diin

bala ang anak nga lalaki sang imo
ginoo ?

" Kag si Siba nagsiling sa

hari :
" Yari karon, sia nagpabilin sa

Jerusalem, kay nagsiling sia : Karon
pagaiuli sa akon sang balay ni Israel

ang ginharian sang akon aniay."

4 Kag ang hari nagsiling kay Siba

:

"Yari karon, manginimo ang tanan nga
iya ni Mepiboset." Kag si Siba nagsa-

bat :
" Ako nagayaub sa duta. Maka-

kita ako sing bugay sa atubangan mo,
oh hari, nga akon ginoo."

5 Kag sang nag-abut ang hari nga si

Dabid tubtub sa Bahurim, yari karon,

naggowa ang isa sang paniLXialay sang
balay ni Saul, nga ginhingalanan nga si

Simei, anak ni Gera, nga sang nagalakat

sia, nagapanghimalaut.
6 Kag nagahaboy sia sing mga bato

batok kay Dabid kag batok sa tanan nga
mga alagad sang hari, nga si Dabid,
kag sa bug-03 nsa banwa kag sa tanan
nga mga maisug nga tawo, nga yara
sila sa iya too kag sa iya wala.

7 Kag sa sini nga bagay nagsiling si

Simei, nga nagapanghimalaut :
" Halin,

halm, lalaki nga dugoon, kag tawo ni

Belial.

8 Si lehoba naguli sa imo sang bayad
sang tanan nga dugo sa balay ni Sa-
ul, nga sa baylo niya naghari ka ; kag si

lehoba nagtugyan sang ginharian sa

karnut sang imo anak nga si Absalom
;

kag yari karon, 3^ara ka sa imo kaugali-

ngon nga kalainan, kay lalaki ka nga
dugoon."

9 Niyan si Abisai, nga anak ni, Seruia
nagsiling sa hari :

"
i Kay ngaa bala

nagapanghimalaut ining patay nga ido
sa hari, nga akon ginoo. Tuguti nga
paagihon ako kag pagutdon ko ang iya

olo."

10 Kag ang hari nagsiling :
"

i A-
nong labut ko sa inyo, mga anak ni Se-
ruia ? Magpanghimalaut sia, kay si le-

hoba nagsiling sa iya : rvlaghimalaut-ka

kay Dabid. Busa i sin-o ang magasiling
sa iya : Kay ngaa bala ginahimo mo
ang subung sini ?

"

11 Si Dabid nagsiling kay Abisai kag

sa tanan niya nga mga alagad :
" Ya-

ri karon ang akon anak, nga naghalin
sa akon mga kasudlan, nagapangita sang
akon kabuhi : \ labi na gid karon ining
Ben^'^aminhon ! Pabayai sia, kag nga
magpanghimalaut sia, kay si lehoba
nagsiling sini sa iya.

12 Ayhan pagatulukon ni lehoba ang
akon pagpaubus, kag pagapakarion ni

lehoba sa akon ang kaayohan sa baylo
sang mga pagpanghimalaut sa karon nga
adlaw."

13 Kag si Dabid kag ang iya mga
tinawo naglalakat sa ila dalanon, kag
si Simei nagalakat sa kilid sang bukid
sa luyo nila, kag sang nagalakat, naga-
panghimalaut sia kag nagahaboy sing

mga bato nayon sa iya, kag nagasabwag
sing yab-ok.

14 Kag ang hari, kag ang bug-os nga
banwa nga yara upud sa iya, nag-alabut
nga binudlay, kag nagpalaumpaw sila

didto.

Ang Laygay ni Ahifopel kag ang iya ni Husai.

15 Kag sa sini si Absalom kag ang
bug-OS nga banwa, ang mga tinawo sa

Israel, nagsululiid sa lerusalem kag
upud sa iya si Ahitopel.

16 Kag nahanabu nga, sang si Hu5ai
nga Akinhon, nga abyan ni Dabid, nag-
abut kay Absalom, nagsiling si Husai
kay Absalom :

"
\ Magkabuhi ang hari

;

magkabuhi ang hari !
" Kag si Absalom

nagsiling kay Husai

:

17 "
I Ini amo bala ang imo pagpalan-

ga nga sa imo abyan ? i Kay ngaa bala

nga wala ka magupud sa imo abyan ?
"

18 Kag si Husai nagsabat kay Absa-
lom :

'• Indi, kon ang pagpilion ni le-

hoba kag sining bug-os nga banwa kag
sang tanan nga mga lalaki sa Israel, sa

iya bunt ako magpahanungud kag sa

iya magapuyo ako.

19 Kag labut pa l sa kay sin-o bala

ako magaalagad, kondi sa iya anak?
Subung nga nag-alagad ako sa imo
amay, subung man pagaalagdon ko
ikaw.

20 Kag si Absalom nagsiling kay
Ahitopel :

*' Pamangkotanay-kamo kon
ano ang aton pagahimoon."

21 Kag si Ahitopel nagsiling kay Ab-
salom :

" Sulud-ka sa mga babae sang
imo amay, nga ginbayaan niya sa pag-
bantay sang balay. Kag kon ang bug-os
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nga banwa sa Israel magpamati, nga
nahimo ka nga dulumtan sa imo amay,
magapalanikasug ang mga kamut sang
tanan nga yara sa imo."

22 Kag naghiilumlad sila sing layang-
layang kay Absalom sa ibabaw sang
atup ; kag nagsulud si Absalom sa mga
babae sang iya amay sa mga mata sang
bug-OS nga Israel.

23 Kag ang laygay nga ginhatag ni

Ahitopel sa sadtong mga adlaw, subung
nga nagapalamangkot sila sa polong
sang Dios. Amo ini ang tanan nga
laygay ni Ahitopel kay Dabid, subung
man kay Absalom.

417 NIYAN si Ahitopel nagsiling kay
• ' Absalom :

" Tuguti ako, nga mag-
pili karon sing napulo kag duha ka libo
ka mga tawo, kag nga magtindug ako
kag paglagson ko si Dabid sa sini nga
gab-i

;

2 Kag maglambut ako sa ibabaw niya
kon sia nabudlay kag maluya ang iya
mga kamut, kag pagapahadlukon ko
sia ; kag ang bug-os nga banwa nga yara
upud sa iya magapalagyo, kag pagapi-
lason ko ang hari lamang.

3 Kag pagapabalikon ko ang bug-os
nga banwa sa imo : ang pagbalik sang
tawo nga imo ginapangita amo ang
pagbalik sang tanan, kag ang bug-os nga
banwa magahidaet."

4 Kag ini nga polong ginpakamata-
rung sa mga mata ni Absalom kag sa
mga mata sang tanan nga mga tigulang
sa Israel.

5 Kag si Absalom nagsiling: " Taw-
ga man karon si Husai, nga Arkinhon,
agud nga sa iya mamati man kita sang
iya pagaisiling.

6 Kag sang pag-abut ni Husai kay
Absalom, naghambal si Absalom, sa iya
nga nagasiling :

" Amo ini ang polong
ni Ahitopel : i pagahimoon naton bala
ang iya ginsiling? Kon indi, hambal-
ka."

7 Kag si Husai nagsiling kay Absa-
lom :

" Ang laygay nga sa karon gin-
hatag ni Ahitopel indi maayo."

8 Kag nagsiling si Husai :
" Ikavv

nakahibalo, nga ang imo amay kag ang
iya mga tinawo, mga tawo nga mga
maisug kag mga mapait sa kalag subung
sang oso nga babae, sang ginkuhaan sia

nila sing mga totoy sa latagon ; kag ang
imo amay among isa ka tawo sa pag-

awayan nga wala magahigda sa kagab-
ihon upud sang banwa.
9 Yari karon, sia tinago karon sa

isa ka boho kon sa iban nga duug.
Kag kon mahanabu, nga ang iban mapu-
kan sa ila sa kamunoan, kag nga maba-
tian ini, ang makabati magasiling : May
isa ka pagkamalay sa mga nagasulunud
kay Absalom.

10 Kag bisan pa ining tawo nga mai-
sug, nga ang iya tagiposoon subung sang
tagiposoon sang leon, sa pagkamatuud,
magakatunaw ; kay ang bug-os nga Is-

rael nakahibalo nga ang imo amay
among tawo nga makusug kag nga ang
mga yara upud sa iya mga maisug.

11 Busa, nagalaygay ako, nga ang
bug-os nga Israel magtipon sa imo ku-
tub sa Dan, tubtub sa Beer-seba, sa ka-
damuon subung sang balas nga yara sa

baybayon sang dagat, kag nga ikaw gid
magkadto sa pag-awayan.

12 Kag malambut naton sia sa bisan
diin nga duug nga didto sia, kag maholog
kita sa ibabaw niya subung sang pagka-
holog sang tun-og sa ibabav/ sang duta

;

kag walay mabilin sa iya kag sa ta-

nan nga mga yara upud sa iya sing

bisan isa.

13 Kag kon magdangup sia sa isa ka
banwa, ang tanan nga mga Israelinhon
magahigut sing mga lubid sa sadtong
banwa kag pagaguyoron sia naton tub-

tub sasuba, tubtub nga wala sing makita
sa iya bisan isa ka bato."

14 Kag si Absalom kag ang tanan
nga mga tinawo sa Israel nagsililing

:

" Ang laygay ni Husai, nga Arkinhon,
among labing maayo sang laygay ni

Ahitopel." Kay si lehoba nagsogo, nga
ang maayo nga laygay ni Ahitopel ma-
wasdak, agud nga si lehoba magpakari
sang kalainan sa ibabaw ni Absalom.

15 Kag si Husai nagsiling kay Sadok
kag kay Abyatar, nga mga saserdote

:

" Amo ini, kag amo ini ang ginlaygay
ni Ahitopel kay Absalom, kag sa mga
tigulang sa Israel, kag amo ini kag amo
ini ang ginlaygay ko.

16 Busa karon, magpadala kamo sa

gilayon gid, kag magpahibalo kamo kay
Dabid, nga nagasiling : Dili ka magpa-
bilin karon sa gab-i sa mga kapatagan
sang kahanayakan, kondi magtabok,
magtabok-ka agud nga ang hari indi pag-
halonhonon kag ang bug-os nga banwa,
nga yara upud sa iya."
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1/ Kag si lonatan kag si Ahimaas
yara sila sa En-rogel, kag ang isa ka
sologoon nga babae nagkadto kag nag-
pahibalo sa ila, agud nga magkadto sila

sa pagbalita kay Dabid ; kay indi sila

sarang makapahayag sa pagsuiud sa
banwa.

1 8 Kag nakita sila sang isa ka pama-
tan-on, nga nagpahibalo sini kay Absa-
lom. Kag sila nga duha naglalakat sing
madali kag nag-alabut sila sa balay
sang isa ka tawo sa Bahurim, nga may
isa ka bobon sia sa iya kudal, kag sa iya
nagsululud sila.

IQ Kag sang kumuha ang asawa sang
isa ka habol, ginhumlad niya sia sa iba-

baw sang baba sang bobon, kag iya gin-
sabwagan sa ibabaw ni3'^a sing uyas nga
ginaling, agud nga wala gid sing mahi-
baloan.

20 Kag sang pag-abut sang mga so-

logoon ni Absalom sa sini nga babae,
sa sulud sang babay, nagsiiiling sila

:

"
I Diin bala si Ahimaas kag si lonatan ?

"

Kag ang babae nagsiling sa ila: "Na-
katabok na sila sa labnasan." Kag sang
pinangita nila sila, kag wala nila makita
sila, nagpalauli sila sa Jerusalem.

21 Kag sang nakalakat na sila, ini sila

naggulowa sa bobon kag naglalakat kag
nagsulugid sa hari nga si Dabid ; kag
nagsiling sila kay Dabid :

" Tilindug-
kanio kag magdalidali-kamo sa pagtabok
sa tubig, kay si Ahitopel naghatag sang
amo nga laygay batok sa inyo."

22 Kag si Dabid nagtindug kag ang
bug- OS nga banwa nga yara upud sa iya,

kag nagtalabok sila sa Jordan ; kag sang
pagpamanagbanag, wala sing bisan isa

nga nagkulang nga wala makatabok sang
Jordan.

23 Kag sang nakita ni Ahitopel nga
wala na pagasunda ang iya laygay, nag-
siya sia sang iya asno, kag nagtindug
sia kag nagpauli sa iya balay, sa iya ban-
wa ; kag sa tapus sia makaaman naha-
nungud sa iya balay, naghikog sia ; kag
namatay sia kag ginlubung sila sa lu-

lubngan sang iya amay.

Ang pagkalaglag kay Absalom kag

aog kamatayon niya.

24 Kag si Dabid nag-abut sa Mahana-
im, kag si Absalom nagtabok sa Jordan,
sia kag ang tanan nga tinawo sa Jsrael

upud sa iya.

25 Kag si Absalom nagbutang kay
Amasa sa ibabaw sang kasoldadosan sa
baylo kay loab. Kag si Amasa among
anak sang isa ka lalaki nga ginahingala-
nan nga si Itra, nga lesreelinhon, nga
nagsulud kay Abigal, anak nga babae
ni Nahas, litud nga babae ni Seruia, nga
iloy ni loab.
26 Kag nagbutang sia sing dulugan

sa Israel kag si Absalom, sa duta sa
Galaad.

27 Kag sang pag-abut ni Dabid sa
Mahanaim, si Sobi, nga anak ni Nahas,
nga taga-Raba sang mga inanak ni

Amon, kag si Makir, nga anak ni Arni-
el, nga taga-Lodebar, kag si Barsilai,

nga Galaadinhon, nga taga-Rogelim,
28 Gindalala nila kay Dabid kag sa

banwa nga yara upud sa iya, ang mga
higdaan, mga lahang, mga suludlan nga
lunang, trigo, sebada, harina kag mga
uyas nga sinanlag, mga patani, mga bala-
tong kag iban nga mga sinanlag

;

29 Dugus, mantika, mga obeha, kag
mga keso sang kabakahan, agud mag-
kalaon sila ; kay nagsiiiling sila :

'* Ang
banwa nagutom, kag nabudlay kag nau-
liaw sa kahanayakan,

40 KAG si Dabid nagisip sang banwa
•^ nga yara upud sa iya, kag nagbu-
tang sa ibabaw nila sing mga pangolo
sang mga linibo, kag pangolo sang gi-

natus.

2 Kag ginpadala ni Dabid ang banv;a,
ang tatlo ka bahin sa idalum sang ka-
mut ni loab, kag ang isa ka ikatlo ka
bahin sa idalum sang kamut ni Abisai,
anak ni Seruia, utud ni loab ; kag ang
isa ka tatlo ka bahin sa idalum sang
kamut ni Itai, nga Gitinhon, Kag ang
hari nagsiling sa banwa :

" Ako man
magagowa upud sa inyo."

3 Apang ang banwa nagsiling :
" Di-

li ka maggowa, kay kon kami malagyo
indi sila magsapak sa amon ; kag bisan
mamatay ang katunga sa amon, indi

sila magsapak sa amon. Apang ikaw
karon subung sang napulo ka libo sa
amon. Busa labing maayo karon nga
ikaw magbulig sa amon kutub sa ban-
wa."

4 Kag ang hari nagsiling sa ila

:

" Pagabuhaton ko ang ginpakamaayo sa

inyo mga mata." Kag nagtindug ang
hari sa luyo sang gawang, sang naga-
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gowa ang banwa sa ginatusgatus kag sa

linibolibo.

5 Kag ang hari nagsogo kay loab,

kav Abisai kag kay Itai, nga nagasiling
" Paggamiti-ninyo sing kahomok ang

pamatan-on nga si Absalom bangud sa

akon." Kag ang bug-os nga banwa
nakabati sang sogo sang harisa tanan

nga mga pangolo nahanungud kay

Absalom.
6 Kag naggowa ang banwa sa latagon

batok kay Israel, kag nagilinaway sila

sa talon sa Epraim.

7 Kag didto napilas ang banwa ni

Israel sa atubangan sang mga alagad ni

Dabid, kag sa sadtong adlaw nangin-

daku angpagpamatay : ang duha ka pulo

ka libo ka tawo.

8 Kag ang inaway naglapnag sa bug-

os nga duta, kag ang talon naghalunhon

sing labi nga katawohan sadtong adlaw

sang ginhalunhon sang hinganiban.

9 Kag nasapwan si Absalom sa atu-

bangan sang mga alagad ni Dabid.

Kag si Absalom nagsakay sa isa ka

muia, kag ang mula nagsuhot sa idalum

sang mga sanga nga masiot sang isa ka

daku nga terebinto, kag nasakup ang

olo ni Absalom sang terebinto kag na-

bilin sia sa tunga sang langit kag sang

duta, nga ang mula nga iya ginasakyan,

naguna.

10 Kag sang nakita sia sang isa ka

tawo, nagpahibaio sia kay loab, nga
nagasiling: "Yari karon nakita ko

si Absalom, nga nagakabit sa isa ka

terebinto."

11 Kag si loab nagsabat sa tawo, nga
nagahatag sa iya sining balita :

" Yari

karon, ikaw naScakita sa iya, j kay ngaa
wala mosia pagpilasa didto, nga jnaholog

sa duta ? Kag katungdanan nakon ang
pagpahatag sa imo sing napiilo ka siklo

nga pilak kag isa ka wagkus."

12 Kag ang tawo nagsiling kay loab:
" Bisan pagtimbangon ko sa palad sang

akon mga kamut ang isa ka libo ka
siklo nga pilak, indi ko pagauntayon
ang akon kamut batok sa anak sang
hari; kay sa aton mga dulungan nag-

sogo ang hari sa imo, kag kay Abisai

kag kay Itai, nga nagasiling : Mag-
andam ang tagsatagsa sa pamatan-on
nga si Absalom.

13 Sa liwan nga bagay, kon ako nag-

himo sing pagluib batok sa iya kabuhi,

sa hari wala gid sing matago, kag ikaw
gid magamangin5fl^5/ batok sa akon.

14 Kag si loab nagsabat :
" Indi ako

maghulat sa atubangan mo." Kag
sang kumuha sing tatlo ka baslay sa iya

mga kamut, dinugkal niya sila sa tigipo-

soon ni Absalom, nga nagakabuhi pa sa

tunga sang terebinto.

15 Kag sang ginlibutan sia sang na-

piilo ka pamatanon, nga mga manugdala
sing hinganiban ni loab, ginpilas nila si

Absalom, kag ginpatay nila sia.

16 Kag si loab nagpatunug sang bud-
yong, kag ang banwa nagisol sa pagla-

gas kay Israel ; kay si loab nagpasaylo
sa banwa.

17 Kag kinuha nila si Absalom kag
ginholog nila sia sa isa ka daku nga
boho sa talon, kag nagpalatindug sila

sa ibabaw niya sing isa ka daku gid nga
tinumpok nga mga bato. Kag ang bug-
os nga Israel nagpalagyo ang tagsatagsa
sa iya layanglayang.

18 Kag si Absalom sa iya pagkabuhi
nagkuha kag nagpatindug sing isa ka
handuman, nga yara sa Nalupyakan
sang hari ; kay nagsiling sia :

" Ako
wala sing anak nga magtipig sang han-
duman sang akon ngalan." Kag ginta-

wag niya yadto nga handumanan sa

iya ngalan ; kag gintawag ini nga Han-
dumanan ni Absalom, tubtub karon.

Si Dabid nagahibi kay Absalom.

19 Kag si Ahimaas, nga anak ni Sa-

dok, nagsiling :
" Tuguti, nga magda-

lagan ako karon kag maghatag sang
maayo nga balita sa hari, kon paano nga
si lehoba naghimo sa iya sing kataru-

ngan sa kamut sang iya mga kaaway."
20 Kag si loab nagsiling sa iya

:

"Karon, dili ka magdala sang mga
maayo nga balita

;
pagadalhon mo ang

mga balita sa isa ka adlaw ; apang dili

mo pagdalhon karon, kay ang anak sang
hari napatay."

21 Kag si loab nagsiling sa isa ka
Kusinhon :

" Lakat-ka kag isiling-mo

sa hari ang nakita mo." Kag ang Ku-
sinhon nagyaub kay loab, kag nagdala-

gan.

22 Kag si Ahimaas, nga anak ni

Sadok, nagsiling liwan kay loab :
" Bi-

san ano ang mahanabu, tuguti ako sa

pagdalagan man karon sa olehe sang
Kusinhon." Kag si loab nagsiling:
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^'Anakko; ^kay ngaa bala magadala-
gan ka, kay ang balita indi makahatag
sa imo sing balus ?

"

23 Apang sia nagsahat :
" Bisan ano ang

mahanabu, ako magadalagan." Kag
sianagsilingsaiya: " Calagan-ka." Kag
nagdaiagan si Ahimaas sa dalan sang
ginsakpan sang Jordan kag naguna sia

sa Kusinhon.
24 Kag si Dabid yara nagalingkod sa

tunga sang duha ka gawang ; kag ang
manuglaaw napakadto sa atup sang ga-

v/ang sa kuta ; kag sang binayaw niya ang
iya mga mata, nagtulok sia, kag yari

karon ang isa ka tawo nga nagadalagan
nga isa lamang.

25 Kag ang manuglaaw nagsingit kag
ginpahibalo niya ini sa hari. Kag ang
hari nagsiling :

" Kon isa lamang sia,

mga maayong balita ang iya ginadala
sa iya baba." Kag sang nagalakat, na-
gapalapit sia.

26 Kag ang manuglaaw nakakita
sing isa liwan ka tawo nga nagadala-
gan ; kag ang manuglaaw nagsingit sa
bantay sang gawang, nga nagasiling

:

'* Yari karon ang isa ka tawo, nga naga-
dalagan nga isa lamang." Kag ang hari

nagsiling :
" Ini man nagadala sing

balita."

27 Kag ang manuglaaw nagsiling

:

" Ang dalagan sang nahauna daw subung
sang dalagan ni Ahimaas, nga anak ni

Sadok." Kag nagsiling ang hari :
" Ini

sia among tawo nga maayo, kag naga-
dala sang maayong balita."

28 Kag si Ahimaas nagsingit kag nag-
siling sa hari :

"
\ Paghidaet

!

" Kag
nagyaub sia sa duta sa atubangan sang
hari, kag nagsiling sia: "Dalayawon
si lehoba, nga imo Dios, nga nagtugyan
sa mga tav/o, nga nagbalayaw sang ila

mga kamut batok sang hari, nga amon
ginoo."

29 Kag ang hari nagsiling: "^*May
paghidaet bala nga sa pamatan-on, nga
kay Absalom ? " Kag si Ahimaas nag-
siling :

" Nakita ko ang isa ka daku nga
ginahud, sang pagdala ni loab sa alagad
sang hari kag sang imo alagad, apang
walci ako makahibalo kon ano ina."

30 Kag ang hari nagsiling: "Liso-
ka, kag didto ka." Kag sia nagliso kag
nagtindug didto.

31 Kag, yari karon, ang Kusinhon
nag-abut, kag nagsiling :

" Batona ang
mayong balita, oh hari,- nga akon ginoo.

kay karon si lehoba naghimo sing kata-
rungan sa imo, sa kamut sang tanan nga
mga nagtilindug batok sa imo."

32 Kag ang hari nagsiling sa Kusin-
hon: "iMay paghidaet bala nga sa
pamatan-on, kay Absalom ? " Kag ang
Kusinhon nagsiling :

" Ang mga kaaway
sang hari, nga akon ginoo, kag ang tanan
nga mga nagtilindug batok sa imo sa
pagdaut sa imo, manginsubung sila sad-
tong pamatan-on."

33 Niyan ang hari natandog gid, kag
nagsaka sa puluy-an sa ibabaw sang
gawang kag naghibi. Kag sang nagala-
kat, nagasiling sia sing subung :

"
j A-

nak ko nga si Absalom! jAnak ko,
anak ko nga si Absalom! jKabay pa
nga gintugutan ako nga mamatay sa
tigaylo sa imo! j Absalom, anak ko,
anak ko I

"

-jQ KAG ginpahibalo si loab: "Yari
'^ karon, ang hari nagahibi kag na-
galalaw tungud ka}'- Absalom."

2 Kag sadtong adlaw ang kaluwasan
nahaylo sa lalaw ngasa bug-os nga banwa,
kay nakabati ang banwa sing hambal
sadtong adlaw :

" Ang hari may kasa-
kit tungud sang iya anak."

3 Kag nagsuliid ang katawohan sa
sadtong adlaw sa banwa sing tago, su-
bung sang pagsulud sing panago sang
katawohan nga pinakahuluy-an, tungud
kay nagpalalagyo sila sa pag-awayan.
4 Kag ang hari nagtabon sang iya na-

wung, kag nagasingit sia sa mataas nga
tingug :

"
i
Anak ko, nga si Absalom

!

"
i
Absalom, anak ko, anak ko !

"

5 Kag si loab nagsuliid sa ba!ay sang
hari, kag nagsiling sa iya :

" Karon
ginpakahuyan mo ang mga nawung sang
tanan nga imo mga alagad, nga naglu-
was karon sang imo kabuhi, kag sang
kabuhi sang imo mga anak nga lalaki

kag sang imo mga anak nga babae, kag
sang kabuhi sang imo mga asawa, kag
sang kabuhi sang imo mga babae.

6 Nagahigugma ka sa mga nagadulu-
mut sa imo, kag nagadum.ut ka sa mga
nagahigugma sa imo ; kay karon nagpa-
hayag ka, nga ang mga dunganon kag
mga alagad wala na gid sa imo ; kay ka-
ron nakahibalo ako, nga kon si Absalom
magkabuhi kag kita nga tanan nagkala-
matay kunta karon, niyan ini magapa-
hamuut sa imo.

7 Busa, tindug-ka karon, maggov;a
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kag hambal-ka sa tagiposoon sang imo i

mga alagad ; kay nagasiimpa ako tungud ;

kay lehoba, nga kon indi ka maggowa,
|

wala sing bisan isa nga mabilin sa imo
karon sa gab-i ; kag ini magamanginla-
bing malain sa imo sang tanan nga ka-

lainan nga nag-alabut sa imo, kutub
sang imo pagkapamatan-on tubtub ka-

ron."
8 Kag nagtindug ang hari, kag nag-

lingkod sa gawang ; kag ginpahibalo ini

sa bug-OS nga banwa. nga nagasiling

:

" Yari karon, ang hari nagalingkod sa

gawang." Kag nag-abut ang bug-os

nga banv/a sa atubangan sang hari.

Apang si Israel nagpalagyo na ang tag-

satagsa sa iya layanglayang.

Ang pagbalik sang hari nga si Oabid

sa ierusalem.

9 Kag ang bug-os nga banwa nagapa-
kigsuay sa tanan nga mga kabikahan ni

Israel, nga nagasiling :
" Ang hari nag-

luwas sa amon sa kamut sang amon mga
kaaway ; sia am.o ang nagluwas sa amon
sa kamut sang mga Pilsitinhon, kag ka-

ron nagpalagyo na sia sa duta sa atuba-

ngan ni Absalom.
10 Kag si Absalom, nga amon ginhap-

las sa ibabaw namon, napatay sa pag-a-

wayan ; ngani karon, l kay ngaa bala

wala kamo maghambal sa pagpabalik sa

hari ?

"

11 Kag ang hari nga si Dabid nagpa-
dala kay Sadok, kag kay Abyatar, nga
mga saserdote, nga nagasiling :

" Ham-
bala-ninyo ang mga tigulang sa luda,

kag isiling-ninyo sa ila : I Kay ngaaba-
la nagapaolehe kamo sa pagpapauli sa

hari sa iya balay ? Kay ang polong sang
bug-os nga Israel nag-abut na sa hari sa

iya balay.

12 Kamo among akon mga utud,

kamo akon mga tul-an kag akon unud
;

kag, i kay ngaa bala nagapaolehe kamo
sa pagpabalik sa hari ?

13 Kag isiling-ninyo kay Amasa

:

I Indi bala ikaw akon tul-an kag akon
unud ? Amo ini ang pagbuhaton sang
Dios sa akon kag amo ini ang pagidu-

gang sa akon, kon indi ka manginpangolo
sang kasoldadosan sa atubangan nakon
sa gihapon sa tal-us ni loab."

14 Kag nabuyok niya ang tagiposoon
sang tanan nga mga tawo sa luda
subung sang isa lamang ka tawo ; kag

nagpaladala sila sa pagsiliftg sa hari

:

" Balik-ka, kag ang tanan nga imo mga
alagad."

15 Kag ang hari nagpauli kag nag-
abut tubtub sa lordan ; kag si luda
nag-abut sa Gilgal sa pagsugata sa hari,

sa pagpatabok sa iya sa lordan.
16 Kag si Simei, anak ni Gera, nga

Benyaminhon, nga taga-Bahurim, nagda-
lidali kag nagdulhog upud sang mga
tinawo ni luda, sa pagsugata sa hari

nga si Dabid.

17 Kag upud sa iya ang isa ka libo ka
tawo gikan sa Benyamin, kag si Siba,

nga sologoon sang balay ni Saul, upud
ang iya napiilo kag lima ka anak kag
ang iya duha ka pulo ka alagad ; kag
nagtalabok sila sa lordan sa atubangan
sang hari.

18 Kag nagtabok ang balsa sa pag-
tabok sa panimalay sang hari, kag sa

paghimo sang ginapakamaayo sa iya

mga mata. Kag si Simei, nga anak ni

Gera, naghapa sa atubangan sang hari,

sang sia nagatabok sa lordan
;

19 Kag nagsiling sia sa hari :
'* Indi

pagisipon sa akon sang akon ginoo ang
akon kasal-anan ; kag indi pagpanum-
dumon-mo ang ginhimo sang imo alagad
sing pagkamalalison sang adlaw nga
ang hari, nga akon ginoo, naggowa sa

lerusalem, sa bagay nga ang hari mag-
butang sini sa iya tagiposoon.

20 Kay ako, nga imo alagad, naga-
kilala nga nakasala ako, kag yari karon
nagkari ako ang nahauna sa bug-os nga
balay ni lose sa pagdulhog sa pagsugata
sang hari, nga akon ginoo."

21 Apang si Abisai, anak ni Seruia,

nagsabat kag nagsiling :
"

l Indi bala
mapatay tungud sini si Simei, nga nag-
panghimalaut sa hinaplas ni lehoba ?

"

22 Kag si Dabid nagsiling :
"

l Ano
bala ang inyo sa akon, mga anak ni

Seruia, nga magmanginkasumpung na-

kon kamo karon ? i Mapatay bala ka-

ron ang isa ka tawo sa Israel ? i Wala
bala ako makakilala, nga karon m.angin-

hari ako sa ibabaw ni Israel ?
"

23 Kag nagsiling ang hari kay Simei

:

" Indi ka mamatay." Kag ang hari

nagsumpa sini sa iya.

24 Kag si Mepiboset, nga anak ni

Saul, nagdulhog sa pagsugata sa hari

;

kag wala sia makatinlo sang iya mga
tiil, bisan makagunting sang iya bungut,
bisan makabunak man sang iya mga
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panapton, kutub sang adlaw nga naggo-
^^a ang hari tubtub sang adlaw nga
nag-abut sia sa paghidaet.

25 Kag nahanabu, sang pag-abut niya
sa lerusalem sa pagsugata sa hari, nga
ang hari hagsiling sa ij^a :

" Mepiboset,
^'kay ngaa bala wala ka magupud sa

akon?"
26 Kag sia nagsiling :

" Oh hari, nga
ginoo ko, ang akon alagad naglimbong
sa akon, kay ang imo alagad nagsiling

:

Fagasiyahan ko ang isa ka asno, kag
niagasakay ako sa i3'^a, kag magaupud
ako sa hari ; kay ang imo alagad piang.

27 Kag ginbutangbutangan niya ang
imo alagad sa atubangan sang hari, nga
akon ginoo. Apang ang hari, nga akon
ginoo, subung sing isa ka manugtunda
sang Dios. Busa himoa ang ginapaka-
maayo sa imo mga mata

;

28 Kay ang bug-os nga balay sang
akon mga tawo lamang nga takus sa ka-
matayon sa atubangan sang hari, nga
akon ginoo ; kag ginbutang mo ang imo
alagad sa tunga sang mga nagakalaon
sa imo latok. Busa i ano bala nga ka-
tadiungan pa ang akon ? i Ano pa bala
nga magmulay ako batok sa hari ?

"

29 Kag ang hari nagsiling sa iya

:

"
I Kay ngaa pa nagahambal ka sing

mga polong ? Ako nagsiling : Ikav/
kag si Siba, pagabahinon ninyo ang
latagon."

30 Kag si Mepiboset nagsiling sa hari

:

"Nga kuhaon niya ang tanan, tungud
kay ang hari, nga akon ginoo, nagbaiik
sa paghidaet sa iya balay."'

31 Kag si Barsilai nga Giladinhon
nagdulhog man gikan sa Rogelim ; kag
nagtabok sa lordan upud sa hari, sa
pagdul-ong sa iya sa tabok sang lordan.

32 Kag si Barsilai tama na gid kati-

gulang, mga kawaloan ka tuig ang iya

edad ; kag ginsakdag niya ang hari, sang
didto sia sa Mahanaim, kay isa ka tawo
sia nga tama gid ka mangaran.

33 Kag ang hari nagsiling kay Barsi-

lai :
" Tabok-ka upud sa akon, kag ako

magasakdag sa imo upud sa akon sa

lerusalem."

54 Apang si Barsilai nagsiling sa

hari :
"

I Kapid-an pa bala ang mga
adlaw sang katuigan sang akon pagka-
buhi, agud nga ako magtaklad upud sa

hari sa lerusalem.

35 Ako sa karon nga adlaw nagaedad
sing kawaloan ka tuig; makakilala pa

ako bala nga kon ano ang rnaayo kag
kon ano ang malain i Magabatyag bala
karon sing kanamit ang imo alagad sang
iya pagakaonon kag pagaimnon ? l Ma-
kapam.ati pa ako bala sang tingug sang
mga manugambahan nga lalaki kag sang
mga manugambahan nga babae ? Kag
,? kay ngaa pa bala nga manginlulan ang
imo alagad sa hari, nga akon ginoo ?

36 Haius makatabok ang imo alagad
sang lordan upud sang hari ; kag i kay
ngaa bala nga pagahatagan ako sang
hari sing subung ka daku nga balus ?

37 Ako nagaampo sa imo, nga paba-
likon mo ang imo alagad, agud nga ma-
matay ako sa akon banwa, malapit sang
lulubngan sang akon amay kag sang
akon iloy. Kag yari karon, ang imo
alagad nga si Kimham, nagatabok sia

upud sang hari, nga akon ginoo : buhata

.

sa iya ang ginapakamaayo sang imo m,ga
mata."

38 Kag ang hari nagsiling :
" Karon

magtabok upud sa akon si Kimham, kag
pagahimoon ko sa iya ang ginapakama-
ayo sang imo mga mata ; kag ang tanan
nga imo pagakaluyagan sa akon, akon
pagabuhaton sa imo."

39 Kag sang ang bug-os nga banwa
nagtabok sa lordan, ang hari man nag-
tabok ; kag ang hari naghaluk kay Barsi-

lai, kag ginpakamaayo sia ; kag sia nag-

baiik sa iya duug.

40 Kag ang hari nag-agi sa Gilgal, kag
upud sa iya nag-agi si Kimham : kag
ang bug-os nga banwa ni luda, kag ang
katunga man sang banwa ni Israel nag-
patabok sang hari sa lordan.

Ang paglusb kag cog pagkamatay ni Sefta.

—

Kafapusan sang inaway nga binanw^a.

41 Kag, yari karon, ang tanan nga
mga lalaki sa Israel nagpalapit sa hari,

kag nagsililing sila sa iya :
"

i Kay ngaa
bala ang anion mga I'ltud, ang mga tav.o

sa luda, nagkawat sila sa imo, kag mag-
patabok sila sa lordan sa hari, kag sa

iya panimalay, kag sa tanan nga mga
tinawo ni Dabid upud sa iya ?

"

42 Kag ang tanan nga mga tawo sa

luda nagsalabat sa tanan nga niga tina-

wo sa Israel :
" Kay ang hari anion

himata, kag i kay ngaa bala nagapala-

ngakig kamo sa sini ? i Nakakacn bala

kami sing diyot nga iya sang hari ?
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I Nakabaton bala kami sa iya sing amo-
ma?"

43 Kag nagsalabat ang mga tinawo
sa Israel kag nagsililing sa mga tinawo
sa luda :

" May napulo kami ka bahin
sa hari, kag nga sa amo nga sa Dabid
labi pa kami sang sa inyo

; l kay ngaa
bala ginpakakubus ninyo kami ? i Indi

bala ang amon polong ang nahauna sa

pagpauli sa anion hari ? " Kag ang po-
long sang mga tinawo sa luda nanginla-
bi ka tigdas sang iya sang mga tinaw^o

sa Israel.

Qr\ KAG nahanabu, nga yadto didto
fcv-/ ang isa ka tawo ni Belial nga
ginahingalanan nga si Seba, anak ni

Bikri, nga Benyaminhon ; nga nagpa-
tunog sia sang budyong, kag nagsiling

:

"Wala kita aton sing bahin kay
Dabid, bisan panublion sa anak ni

Isai :
i
Israel, ang tagsatagsa sa iya mga

layanglayang !

"

2 Kag nagbiliya kay Dabid ang tanan,
nga mga tinawo sa Israel sa pagsulunud
kay Seba, nga anak ni Bikri ; apang ang
mga tinawo sa luda nagsilimpon sa ila

hari, kutub sa lordan tubtub sa leru-
salem.

3 Kag sang pag-abut ni Dabid sa iya
balay, sa lerusalem, ginkuha sang hari

ang napulo niya ka babae, nga ginbilin

sa pagbantay sang balay, kag binutang
nij^a sila sa isa ka balay, nga diin gin-

bantayan sila, kag ginsakdag niya sila,

apang wala na gid nga mas-a magsuliid
sia sa ila ; kondi gintakpan sila sa balay
tubtub sa adlaw sang ila kamatayon, nga
nagakabuhi sa pagkabalo.

4 Kag nagsiling ang hari kay Amasa :

"Itipon ako sang mga tinawo sa luda
sa sulud sang tatlo ka adlaw, kag niyan
diri ka man."

5 Naglakat si Amasa sa pagtipon sa

mga tawo sa luda, apang nagdugay sia

sing labi sang panag-on nga ginpat-in

sa iya

;

6 Kag si Dabid nagsiling kay Abisai

:

" Si Seba, nga anak ni Bikri, m.agabuhat
sa aton karon sing labi nga kalainan
kay Absalom. Kuha-ka sang mga ala-

gad sang imo ginoo, kag lagsa sia, basi

pa nga niakaabut sa mga banwa nga
malig-on kag madula sia sa aton mga
mata."

7 Niyan .'.aggulowa sa olehe niya
ang mga tawo ni loab, kag ang mga

Keretinhon kag ang mga Peletinhon,
kagangtananngamga maisug; naggulo-
wa sila sa lerusalem sa paglagas kay
Seba, nga anak ni Bikri.

8 Kag sang didto sila malapit sang
daku nga Bato, nga yara sa Gabaon,
nagsugata sa ila si Amasa. Kag si loab
nagapanaput sang iya panapton nga gin-

suklub nij^a, kag sa ibabaw niya ang
wagkus sa hinangiban, nga nahugut sa
i5'-a hawak sa iya tagub ; kag sang pag-
gowa niya, ang hinangihan naholog.

9 Kag si loab nagsiling kay Amasa

:

"
I May paghidaet ka bala, utud ko ?

"

Kag gindakup ni loab si Amasa sa
bungut sang kamut nga too sa paghaluk
sa iya.

10 Kag si Amasa wala magpangaman
sang hinangiban nga yara sa kamut ni

loab, kag ginpilas sia ni loab sa iya

sa tiyan, kag nagkayat ang iya mga
kasudlan sa duta, nga wala na sia

pagpilasa liwan ; kag napatay si Amasa.
Kag si loab kag ang iya utud nga si

Abisai naglagas kay Seba, nga anak ni

Bikri.

11 Kag ang isa sang mga pamatan-on
ni loab nagdulog sa luyo niya, kag nag-
siling: "Bisan sin-o nga nagapamuut
kay loab, kag nagapahanayon kay Da-
bid, magsunud sia kay loab.

12 Kag si Amasa nagabolobaliskad sa

iya dugo sa tunga sang dalan. Kag
sang nakita sadto nga tawo, nga ang
bug-OS nga banwa nagdulog, ginuyud
niya si Amasa sa gowa sang dalan sa

latagon, kag gintabunan sia niya sing

isa ka panapton; kay ginatan-aw niya
nga ang tanan nga nagaalagi, nagadulii-

log sa luyo niya. -

13 Sang pagkaguyud sa iya sa dalan,

ang tanan nga tawo nagsulunud kay
loab sa paglagas kay Seba, nga anak
ni Bikri.

14 Kag ginlakbay niya ang tanan nga
mga kabikahan sa Israel, tubtub sa

Abel kag Bet-maaka, kag ang tanan
nga mga Berinhon ; kag nagtilipon sila

kag nagsulunud man sa iya.

15 Kag nag-alabut sila kag ginlibutan

nila sia sa Abel sa Bet-maaka, kag nag-

talampok sila batok sa banwa sing

tap-ok, rga nagasandig batok sa unhan
nga kuta; kag ang bug-os nga banwa
nga yara upud kay loab nagakutkut sa

pagpukan sang kuta.

t6 Kag isa ka babae nga mangin-
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alamon nagsingit gikan sa banwa

:

" Pamati-kamo, pamati-kamo
;
ginaam-

po ko sa inyo, nga isiling ninyo kay loab

:

Magpalapit-ka diri, agud nga ako mag-
hambal sa imp."

17 Kag sia nagpalapit ; kag nagsiling
ang babae :

"
i Amo ikaw bala si

loab ? " Kag sia nagsabat. " Amo
ako." Kag sia nagsiling sa iya :

" Pa-
matii ang mga polong sang imo alagad."
Kag sia nagsiling : " Nagapamati ako."

18 Kag naghambal sia hwan nga na-
gasiling :

" Dapat ginhambal kunta
sing una anay sa pagsiling : Kinahang-
lan magpamangkot sa Abel, kag sa
sini nagkatapus kunta ini.

19 Ako amo ang isa ka babae sang
mga makigdaiton kag mga matutum sa
Israel ; kag ikaw nagahimulat sa pag-
laglag sang isa ka banwa, nga amo ang
isa ka iloy sa Israel, i Kay ngaa bala
pagahalunhonon mo ang panublion ni

lehoba ?
"

20 Kag si loab nagsabat, kag nag-
siling :

" Malayo, malayo sa akon nga
ako maghalunhon, bisan magguba.

21 Ang butang indi amo ini ; kondi
ang isa ka tawo sa bukid nga Epraim,
nga ginahingalanan nga si Seba, anak ni

Bikri, nagbayaw sang iya kamut batok
sa hari, batok kay Dabid. Itugyan-ninyo
sia, sia lamang, kag magahalin ako sa

banwa." Kag ang babae nagsiling kay
loab. " Yari karon ang iya olo pagai-
holog sa imo kutub sa kuta."

22 Kag ang babae napakadto sa bug-
os nga banwa upud ang iya kaalani.

Kag ginutud nila ang olo ni Seba, anak
ni Bikri, kag ginholog nila sia kay loab.
Kag sia nagpatunog sang budyong, kag
nag-alaplaag sila gikan sa atubangan
sang banv/a ai^g tagsatagsa sa iya la-

yanglayang; kag si loab nagbalik sa
hari sa lerusalem.

23 Kag nanginpangolo si loab sa iba-
baw sang bug-os nga kasoidadosan sa
Israel, kag si Benaia. nga anak ni loia-

da, sa ibabaw sang mga Keretinhon kag
mga Peletinhon

;

24 Kag si Adoram sa ibabaw sang
mga buhis nga binanwa ; kag si losapat,
nga anak ni Ahilud, among manugsuiat
sang Kronika

;

25 Kag si Seia among eskriba, kag si

Sadok kag si Abyatar, mga saserdote

;

26 Kag si Ira, nga lairinhon, nangin-
saserdote man ni Dabid.

Gututn sa- Israel.—Ang mga Gabaoninhon kag

ang baiay ni Saul.

Q-l KAG sa mga kaadlawan ni Dabid
^ I nag-abut ang gutum sa sulud sang
tatlo ka tuig, sa tuigtuig. Kag si Dabid
nagpangita sang nawung ni lehoba, kag
si lehoba nagsiling sa iya :

" Ini tu-

ngud kay Saul kag tungud sang iya ba-
iay sa dugo, kay nagpatay sia sang mga
Gabaoninhon."

2 Kag gintawag sang hari ang mga
Gabaoninhon, kag ginhambal niya sila.

Kag ang mga Gabaoninhon indi sila mga
inanak ni Israel, kondi ang nabilin sang
mga Amorinhon, nga sa ila ang mga
inanak ni Israel naghimo sing panumpa.
Kag si Saul naghimulat sa pagpatay sa
ila bangud sa iya kabalaka sa mga ina-

nak ni Israel kag ni luda.

3 Busa nagsiling si Dabid sa mga Ga-
baoninhon :

"
I Ano bala ang pagabu-

haton ko sa inyo, kag bangud sa ano
magahimo ako sang katumbasan, agud
nga pagpakamaayohon ninyo ang panu-
blion ni lehoba ?

"

4 Kag ang mga Gabaoninhon nagsili-

ling sa iya :
" Indi kasuayon ini sa aton

sang pilak, bisan sang bulawan kay Saul
kag sa iya balay ; bisan dapat naton
pagpatyon bisan sin-o sa Israel." Kag
sia nagsiling sa ila :

" Ang inyo pagai-
siling pagabuhaton ko sa inyo."

5 Kag sila nagsililing sa hari :
'' Yad-

tong tawo nga naglaglag sa amon kag
nagpasohot batok sa amon, agud nga
paglaglagon kami, sa wala sing ibilin sa
amon sa bug-os nga kadulunansa Israel

;

6 Ihatag mo sa amon ang pito ka la-

laki sa ila mga inanak, agud nga bitayon
namon sila sa atubangan ni lehoba sa
Gibea sa Saul, nga pinili ni lehoba,
Kag ang hari nagsiling: "Pagaihatag
ko sila."

7 Apang ginpatawad sang hari si Me-
piboset, nga anak ni lonatan, anak ni

Saul, tungud sang panumpa ni lehoba,
nga yara sa tunga nila, sa tunga ni Da-
bid kag ni lonatan, nga anak ni Saul.

8 Apang nagkuha ang hari sang duha
ka anak ni Rispa, anak nga babae ni

Aia, nga sa ila nag-anak sia kay Saul, si

Armoni kag si Mepiboset ; kag lima
sang mga anak ni Mikal, anak nga babae
ni Saul, nga sa ila gin-anak niya kay
Adriel, anak ni Barsilai, nga Meholatin-
hon;
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9 Kag gintugyan niya sila sa mga ka-

mut sang mga Gabaoninhon, nga ginbi-

tay sila nila sa bukid sa atubangan ni

lehoba ; kay nagkalamatay sing tingub
3^adtong pito. Kag ginpatay sila sang
nahauna nga mga adlaw sang ani, sa

pamuno sang ani sang mga sebada.

10 Kag si Rispa, nga anak nga babae
ni Aia, nagkuha sing isa ka panapton
nga lalaw, kag hinumlad niya ini sa iba-

baw sang isa ka batong bantiling, kutub
sang pamuno sang ani, tubtub nga nag-
ulan sa ibabaw nila sing tubig sang
Ian git ; kag wala sia magtugut sa bisan

ano nga pispis sang langit nga magholon
fa ibabaw nila sa kaadlawan, bisan mga
sapat nga mapintas sang latagon sa ka-

gab-ihon,
11 Kag giiisiigid kayDabid ang gina-

himo ni Rispa, anak nga babae ni Aia,

nga babae ni Saul.

12 Kag si Dabid nagpakadto, kag gin-

kuha niya ang mga tul-an ni Saul kag
ang mga tul-an ni lonatan, nga iya anak,

sang mga taga-Iabes-Galaad, nga ginta-

kaw nila sa balaligyaan sa Bet-san, nga
didto ginbitay sila sang mga Pilistinhon,

sang adlaw nga ginpilas sang mga Pi-

listinhon si Saul sa Gilboa.

13 Kag ginpadala niya gikan didto

ang m.ga tul-an ni Saul, kag ang mga
tul-an ni lonatan nga iya anak; kag
gintipon man ang mga tul-an sang mga
ginpamity.

14 Kag ginlubung sila nila upud sang
mga tul-an ni Saul kag ni lonatan sa

duta ni Benyamin sa Sela, sa lulubngan

ni Kis, nga iya amay. Ginhimo nila ang
tanan nga ginsogo sang hari. Kag sa

tapus sini ang Dios nagmahinoklogon
sa kadutaan.

Ang kamatayon sang iban nga mga layug

nga mga Pilistinhon.

15 Kag ang mga Pilistinhon nakig-

away liwan batok sa Israel. Kag si

Dabid nagdulhog, kag ang ij^a mga
alagad upud sa iya, kag nagpalakigaway
sila batok sa mga Pilistinhon, kag si

Dabid binudlay.

16 Kag si Isbi-benob, nga amo sia

sang mga inanak sang layug, kag nga
may bangkaw sia nga ang kabug-aton
sang iya salsalon among tatlo ka gatus
ka siklo nga saway, kag nga naga-
taklus sia sang isa ka bag-o nga hinga-

niban, naghambal sia sa pagpilas kay
Dabid.

17 Apang si Abisai, nga anak ni Se-
ruia, nagtabang sa iya, kag ginpilas niya
ang Pilistinhon kag ginpatay niya sia.

Niyan ang mga tinawo ni Dabid nagsu-
lumpa sa iya, nga nagasiling :

" Indi na
gid nga mas-a maggowa ka upud sa

amon sa pag-awayan, basi pa pagpalo-
ngon mo ang lamprahan sa Israel."

18 Kag sang olehe, may isa na man
ka pagilinaway sa Gob batok sa mga
Pilistinhon. Niyan si Sibekai, nga
Husatinhon, nagpilas kay Sap, nga amo
sa mga anak sang layug.

19 Kag may isa pa ka pagilinaway ba-

tok sa mga Pilistinhon, sa Gob. Kag si

Elhanan, nga anak ni laare-Oregim, nga
Betleheminhon, nagpilas kay Goliat,

nga Gitinhon, nga ang olongan sang iya

bangkaw subung sang isa ka likisan sang
mga manughabol.
20 Kag may isa pa ka pagilinaway sa

Gat, nga didto may isa ka tawo nga ma-
taas gid, nga may anum sia ka tudlo sa

tagsa ka kamui, kag anum man sa tagsa ka
tiil : duha ka pulo kag apat sa kabilogan,

nga sia man natawo sa layug.

21 Kag tungud kay ginhikayan niya
ang Israel, si lonatan, nga anak ni Si-

mea, nga utud ni Dabid, nagpilas sa iya.

22 Ini sila nga apat nagkalatawo sa

layug, sa Gat; kag nagkalapukan sila

tungud sa kamut ni Dabid, kag tungud
sa kamut sang iya mga alagad.

Alambahanon sang mga Pagpasalamat ni Dabid.

fyC\ KAG si Dabid naghambal kay le-

^^ hoba sang mga polong sini nga
alambahanon sang adlaw, nga si lehoba
nagluwas sa iya sa kamut sang tanan
niya nga mga kaaway kag sa kamut ni

Saul

:

2 Kag nagsiling sia

:

*' Si lehoba among akon Batong Ban-
tiling, kag ang akon kuta, kag ang
akon manugpatimawa, ang akon
gid.

3 Dios, ang akon batong Bantiling, sa

iya magapasilong ako

;

Ang akon kalasag, kag ang sungay
sang akon kaluwasan, ang akon
mataas nga tore, kag ang akon
palasilongan

;

Ang akon Manunubus, nga nagalu-

was sa akon sa lugus.
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4 Nagatawag ako kay lehoba, nga ili-

goon sang akon mga pagdayaw :

Kag naluwas ako sa akon mga ka-
away.

5 Kay ginlibutan ako sang mga hanol
sang kamatayon,

Kag ang mga kasulgan sang kalag-

lagan nagpakugmat sa akon.
6 Ginlikupan ako sang mga higot sang

inpierno,

Kag ang m.ga siod sang kamatayon
nagkibot sa akon.

7 Sa akon mga kalisdanan gintawag
ko si lehoba

:

Kag nagsingit ako sa akon Dios :

Kag sia nagpamati sang akon ti-

ngug kutub sa iya simbahan,
Kag ang akon paningit Jiag-abut sa

iya mga idiulungug.
8 Ang duta nagujoig kag nagkm'ug ;

Ang mga sadsaran sang mga langit

ginpagiho,
Kag naguluyug, kay sia naakig.

9 Naggowa ang aso sa iya mga ilong;

Kag ang kalayo, nga naggowa sa

iya baba, nagiipus.

Ang mga baga nga naggowa sa

iya nagdalabdab,

10 Gintonton niya ang mga langit

kag nanaug sia

;

Kag madamul nga kadulum sa
idalum sang iya m.ga tiil.

11 Kag nagsakaj^ sia sa ibabavv" sang
kerubin, kag naglupad

;

Nagpahayag sia sa ibabav,- sang
mga pakpak sang hangin.

12 Kag ginbutang niya ang mga ka-
dudulman sa palibot niya subung
sang layanglayang,

Kadamuan nga tubig, mga mada-
mul nga gal-ura.

13 Sa kasilaw sang iya atubangan
nagdabdab ang mga baga.

14 Nagpadaguub si lehoha kutub sa
mga langit,

Kag ang Labing Mataas nagpabati
sang iya tingug.

15 Nagpana sia sing mga baslay, kag
ginpaalaplaag niya ang akon mga
kaatvay

;

Ginpapanlinti niya, kag ginwag-
wag niya siia.

16 Niyan nagpalahayag ang mga ili-

ligan sang dagat,
Ang mga sadsaran sang kalibutan
ginpamuksan.

Tungud sang pagsabdong ni le-
hoba.

Sang unus sang ginhawa sang iya
mga ilong.

17 Ginuntay niya ang iya kamut gi-
kan sa kahitaasan, gindakup niya
ako

;

Kag kinuha niya ako sa madamu
;

nga mga tubig.

18 Ginluwas niya ako sang akon ma-
;

bakud nga kaaway :

I

Sa sadtong mga nagadumut sa

i

akon, nga mga labing mabakud
I

pa sa akon.

I

19 Ginsalakay nila ako sa adlaw sang
akon kalalat-an

;

I
Apang si lehoba nanginakon pa-

I

nabang.
i 20 Ginpagowa niya ako sa kalaparan

;

Ginluwas niya ako, kay ginkalu-
I

yagan niya ako.

! 21 Ginbalusan ako ni lehoba sono sa
' akon katarungan

:

:
Sono sa katinlo sang akon mga

t
kamut, ginbalusan niya ako.

' 22 Kay ginbantayan ko ang mga da-

j

lanon ni lehoba,
Kag wala ako magbulag, sa wala

I gid pagtahud, sa akon Dios.
I 23 Kay sa atubangan nakon yari ang
1

tanan niya nga mga tulumanon
;

j

Kag wala ako magapalayo sa akon
!

sang iya mga palatukuran.

j

24 Kag nagapahayag ako nga himpit
I

sa iya,

[

Kag nagabantay ako sa akon, sa
akon kalautan.

;
25 Tungud sini ginbalusan ako ni le-

j

hoba, sono sa akon katarungan,
Sono sa akon katinlo sa atubangan
sang iya mga mata.

j
26 Sa nagahigugma, nagapahayag ka

1 sing gugrna

;

Sa tawo nga matadlung, nagapa-
hayag ka sing katadlung

;

27 Sa putli nagapahayag ka sing ka-
putli

;

Apang sa malalison nagapahayag
ka sono sa iya pagkamaialang.

28 Kag ikaw nagaluwas sa banv/a nga
mapainubuson,

Apang ang imo mga mata sa iba-
baw sang mga palabilabihon, nga
ginapakubus mo.

29 Kay ikaw among akon sulo, oh
lehoba;
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Kag si lehoba nagapasanag sang
akoii mga kadudulman.

30 Kay sa imo ginasalakay ko ang
kasoldadosan ;

Upud sa akon Dios ginaliktin ko
ang kuta.

31 Ang Dios, himpit ang iy a dalanon

;

Ang polong ni lehoba inulay sa

tolonawan.
Sia amo ang kalasag sang tanan
nga mga nagapasilong sa iya.

32 Kay i sin-o baia ang Dios, kondi si

lehoba ?

Kag ikon sin-o bala ang Batong
bantihng, kondi ang aton Dios ?

33 Ang Dios among akon mabakud
nga kuta,

Kag sia ang nagahawan sing him-
pit sang akon dalanon.

34 Sia ang nagahimo sang akon mga
tiil subung sang iya sang mga usa,

Kag sia ang nagapalig-on sa akon
sa akon mga kahitaasan.

35 Sia ang nagasampat sang akon
mga kamut nga sa pagilinaway,

Kag ang akon mga butkon naga-
santing sang pana nga savv^ay.

36 Ikaw nagahatag man sa akon sang
kalasag sang imo kaluwasan,

Kag ang imo kaayohan nagpaka-
daku sa akon.

37 Giiiapalapad mo ang akon mga
tikang sa idalum nakon

;

Kag ang akon mga tiil wala ma-
gakaladanlog.

38 Ginalagas ko ang akon mga ka-
away kag ginalaglag ko sila

;

Kag wala ako magabalik tubtub
nga wala ko sila maorot.

39 Ginaupiid ko sila kag ginadogmok
ko sila kag indi sila makatindug ;

Kag nagakalapukan sila sa idalum
sang akon mga tiil.

40 Kag ginawagkusan mo ako sing

kabakud nga sa pag-awayan ;

Kag ginapasakup mo sa idalum
nakon ang akon mga kasumpung.

41 Ikaw nagapatalikod sa akon sang
akon mga kaaway,

Kag ginalaglag ko ang mga naga-
dulumut sa akon.

42 Nagalilingas sila, kag wala sing

sin~o nga magaluwas sa ila

;

Nagatawag sila kay lehoba, apang
wala sia magasabat sa ila.

43 Ginabukbuk ko sila subung sang
yab-ok sang duta,

Ginalinas ko sila kag ginatapakan
ko sila subung sang iunang sa
mga dalan,

44 Ikaw nagaluwas man sa akon sa
mga pagsilinuay sang akon
banwa

;

Ikaw nagabantay sa akon, agad
nga manginpangolo ako sang
mga katawohan

:

Ang banwa nga wala ko makilala,
nagaalagad sa akon.

45 Ang mga anak sang dumuluong
nagapolopasakup sa akon

:

Nga sa pagkabati nila sa akon, na-
gatuluman sila.

46 Ang mga anak sang dumuluong
nagakalatup-ay nga walay kusug,
Kag nagawalagkus sa pagpalagyo

gikan sa ila mga duug nga ma-
lig-on.

47 Si lehoba nagakabuhi, kag paka-
maayohon ang akon Batong ban-
tiling

;

Magmangindalayawon ang Dios,
ang Batong bantiling sang akon
kaluwasan

:

48 Ang Dios nga nagpanimalus sa

akon,
Kag nagapakubus sang mga banwa

sa idalum nakon,

49 Kag nagakuha sa akon sa tunga
sang akon mga kaaway

;

Ikaw nagabayaw sa akon sa iba-

baw sang akon mga kasumpung,
Ginaluwas mo ako sa tav/o nga

malugus.

50 Tungud sini pagapasalamatan ko
ikaw sa tunga sang mga katawo-
han, oh lehoba.
Kag pagaambahanon ko ang imo

ngalan.

51 Sia nagahatag sing dalagku nga
mga kaluwasan sa iya hari,

Kag nagapahayag sing bugay sa

iya hinaplas,

Sa kay Dabid kag sa iya kaliwa-
tan sa gihapon."

Katapusan nga mga polong ni Dabid.

20 YARI karon ang katapusan nga
^ m-ga polong ni Dabid :

Nagasiling si Dabid, nga anak ni

Isai,

Nagasiling ang lalaki nga ginbayaw
sa mataas,

Ang ginhaplas sang Dios ni lakob.
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Ang matam-is nga manug-ambahan
sa Israel

:

2 Ang Espirilu ni lehoba naghambal
tungud sa akon,

Kag ang iya polong yara sa akon
dila.

3 Ang Dios ni Israel nagsiling,

Naghambal sa akon ang Batong
bantiling ni Israel

:

Ang isa ka Matarung manginmanug-
gahum sa tunga sang mga tawo,

Isa ka manuggahum nga may ka-
hadluk sa Dios,

4 Kag manginsubung sang kasanag
sang kaagahon kon magsubang
ang adlaw,

Sa isa ka aga nga wala sing gal-um,
Nga ang iya silak 7iagapali<ba sang
hilamon sa duta sa tapus na ang
ulan.

5 Kay ,; indi bala subung sini ang akon
balay sa atubangan sang Dios,

Tungud kay sia naghimo sa akon
sing katipan nga dayon,

Nga may maayong kahusayan sa

tanan kag malig-on ?

Kay ini amo ang bug-os nga kalu-

wasan kag ang bug-os ko nga
handum,

Busa i indi bala niya pagapatuboon ?

6 Apang ang mga Belial subung
sila nga tanan sang mga tunok
nga sinikvva)^

Kay indi sarang sila mapolot sang
kamut

;

7 Kag ang buut magtandug sa ila

Nagapanghinganib sia sing salsalon

kag sang olongan sang bangkaw,
Kag ginasunog sila sing bug-os sa

kalayo sa amo nga duug."

Ang mga pinasahi nga mga manugaway ni Dabid.

8 Yari karon ang mga ngalan sang
mga maisug ni Dabid : Si loseb-Base-
bet, nga Takemoninhon, pangolo sang
mga labing maayo nga manugaway.
Ini sia nagbalabad sang iya bangkaw
batok sa walo ka gat-js, nga ginpiias sa
kamatayon sing makaisa.

9 Kag ang madason sini, si Eleasar,
nga anak ni Dodo, anak sang isa ka
Ahohinhon, nga amo sang mga tatlo ka
maisug, nga yara upud kay Dabid, sang
paghikay nila sa mga Pilistinhon, nga
nagtilipon didto sa pag-awayan, sang
ang mga tinawo ni Israel nagtaklad.

10 Ini sia nagtindug kag ginpiias

niya ang mga Pilistinhon tubtub nga
naluya ang iya kamut, kag nagpilit sa

hinganiban ; kag si lehoba nagbuhat
sing daku nga kaluwasan sadtong ad-
law ; kag nagbalik ang banwa sa olehe
niya lamang sa pagkuha sang hinublas.

11 Kag ang madason sini, si Sama,
anak ni Age, nga Hararinhon. Kag
sang pagtilipon sang mga Pilistinhon sa

isa ka kinabon, sa diin ma}' isa didto ka
gikas nga latagon nga napuno sing mga
balatong (kag ang banwa nagpalagyo
na sa atubangan sang mga Pilistinhon),

12 Niyan sia nagpahamtang sa tunga
sang latagon kag gintabangan niya sia,

kag ginpiias niya ang mga Pilistinhon

;

kag si lehoba nagbuhat sing isa ka daku
nga kaluwasan.

13 Kag ang tatlo sang mga katloan
nga mga pangolo nagdululhog kag nag-
palakadto, sa panag-on sang ani, kay
Dabid sa lungib sa Adulam ; sang ang
kasoldadosan sang mga Pilistinhon na-

hamtang sa nalup3''akan sang Repaim.
14 Niyan si Dabid yara sa kabakuran

kag ang bantay nga kasoldadosan sang
mga Pilistinhon yari sa Betlehem.

15 Kag naghandum si Dabid, kag
nagsiling :

"
I Sin-o bala ang makapa-

inum sa akon sang tubig sang bobon
sa Betlehem, nga yara malapit sa ga-

wang ?
"

16 Kag ang tatlo ka mga maisug nag-
pahawa sa dulugan sang m.ga Pilistin-

hon, kag nagpanag-ub sila sang tubig
sang bobon sa Betlehem., nga yara
malapit sa gawang, kag kinuha nila kag
gindala nila ini kay Dabid. Apang sia

wala magbuut sa paginum sa iya, kondi
ginula niya sia kay lehoba, kag nag-
siling :

17 " Manginmalayo sa akon, oh leho-

ba, nga ako maghimo sini. i Indi bala

ini ang dugo sang mga lalaki nga ginbu-

tang nila sa katalagman ang ila kabuhi
sa pagkadto didto ? " Kag wala sia

magbuut sa paginum sa iya. Yari diri

ang ginhirao sining tatlo ka maisug.
18 Kag si Abisai, nga iitud ni loab,

anak ni Seruia, amo ang pangolo sang
tatlo. Kag nagbalabad sia sang iya

bangkaw batok sa tatlo ka gatus, nga
ginpiias niya sa kamatayon ; kag sa ila

nga tatlo, sia ang bantug.

19 Sia ang labing dunganon sa ila nga
tatlo kag nanginpangolo sia nila ; apang
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wala sia makatupung sa tatlo nga mga
finJinuna.

20 Kag si Benaia, anak ni loiada, anak
sang isa ka maisug nga lalaki nga daku
sa mga kabansagan, nga taga-Kabseel.

Ini sia nagpilas sang duha ka Ariel sa

Moab ; kag sia nagpanaug man sa tunga
sang isa ka bobon, sa dag-on sang niebe,

kag ginpilas niya ang isa ka leon.

21 Ginpilas man niya ang tawo nga
Egiptohanon nga vmayo sing bayhon

:

ang Egiptohanon may isa ka bangkaw sa

iya kamut, kag nagdulhog sia sa iya nga
may isa ka sungkod, kag gin-agaw niya
sa kamut sang Egiptohanon ang bang-
kaw, kag ginpatay niya ini sang iya kau-
galingon nga bangkaw.

22 Ini ginhimo ni Benaia, nga anak ni

loiada, kag may ngalan sia sa tunga
sining tatlo nga mga maisug.

23 Sa ila nga katloan nanginlabing
dunganon sia ; apang wala sia makatu-
pung sa tatlo nga mga 7iahauna. Kag
ginbutang sia ni Dabid sa \y3. palangko-
ton nga tinago.

24 Si Asael, nga utud ni loab, sa

tunga sang katloan; si Elhanan, nga
anak ni Dodo, nga taga-Betlehem ;

25 Si Samma, nga taga-Harod ; si Eli-

ka, nga taga-Harod

;

26 Si Heles, nga taga-Palet; si Ira,

nga anak ni Ikes, nga taga-Tekoa

;

27 Si Abieser, nga taga-Anatot ; si

Mebunai, nga Husanhon

;

28 Si Salmon, nga Hahohinhon; si

Maharai, nga taga-Netopa

;

29 Si Heleb, nga anak ni Baana, nga
taga-Netopa, si Itai, nga anak ni Ribai,

nga taga-Gibea sa mga anak ni Benya-
min;

30 Si Benaia, nga taga-Piraton ; si Hil-

dai nga taga-Nahale-Gaas

;

31 Si Albon, ngataga-Arba ; si Asma-
bet, nga taga-Barhum

;

32 Si Eliahaba, nga taga-Saalbon ; si

Beneiasen, si lonatan

;

33 Si Sama, nga Hararinhon ; si Ahi-
am nga anak ni Sarar, nga taga-Arar

;

34 Si Elipelet, nga anak ni Ahasbai,
nga anak sang isa ka Maakatinhon ; si

Eliam, nga anak ni Ahitopel, nga taga-

Giion

;

35 Si Hesrai, nga taga-Karmelo ; si

Paarai, nga taga-Arab

;

36 Si Igal, nga anak ni Natan, nga
taga-Soba : si Bani, nga taga-Gad.

37 Si Selek, nga Amoninhon ; si Na-

harai, nga Beerotinhon, manugdala sing
hinganiban ni loab, nga anak ni Seruia

;

38 Si Ira, nga taga-Ieter ; si Gareb
nga taga-Ieter

;

39 Si Uria, nga Hetinhon : tanan sila

katloan kag pito.

Ang pagisip sang banwa.—Ang kamatay sa

Israel.

(^A KAG ang kaakig ni lehoba nag-
^ ' dabdab liwan batok sa Israel, kag
ginsugyot niya si Dabid batok sa ila,

nga nagasiling :
'* Lakat-ka, isipa si

Israel kag si luda."

2 Kag nagsiling ang hari kay loab,
nga pangolo sang kasoldadosan, nga
yara upud sa iya :

" Libuta ang tanan
nga mga kabikahan ni Israel kutub sa
Dan tubtub sa Beer-seba, kag isipa ang
banwa, agud nga ako makahibalo sang
kadamuon sang banwa."

3 Kag si loab nagsabat sa hari

:

" Dugangan pa unta ni lehoba, nga imo
Dios, ang banwa sing makagatus labi

sang yara, kag nga makita sia sang mga
mata sang hari, nga akon ginoo, apang
I kay ngaa bala nahamuut sini ang hari

nga akon ginoo ?
"

4 Apang ang polong sang hari nag-
landas batok kay loab kag batok sa
mga pangolo sang kasoldadosan ; kag si

loab naggowa upud sang mga pangolo
sang kasoldadosan sa atubangan sang
hari sa pagisip sang banwa sa Israel.

5 Kag sang nakatabok sila sa Jordan,

nagbutang sila sing dulugan sa Aroer
sa too sang banwa, nga yara sa tunga
sang kasulgan sa Gad kag naj'-on sa

laser.

6 Kag naglambut sila sa Galaad,
kag sa dutang Tatim-hodsi, kag nag-
lambut sila sa Dan-Iaan kag sa palibot

sang Sidon.

7 Kag naglambut sila sa banwa nga
malig-on sa Tiro, kag sa tanan nga mga
banwa sang mga Hebinhon kag sang
mga Kanaanhon ; kag naggulowa sila

nayon sa Bagatnan sa luda, pa Beer-
seba.

8 Kag nalibot nila ang bug-os nga
kadutaan kag nag-alabut sila sa lerusa-

lem, sa pagkatapus na sang siam ka
bulan kag duha ka pulo ka adiaw.

9 Kag si loab naghatag sing husay
sang kadamuon sang banwa sa hari

;

kag ang mga taga-Israel nanginwalo
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ka gatus ka libo ka tawo nga maku-
sug, nga nagagabut sing hinganiban,

kag ang mga taga-Iuda, nanginiima ka
gatus ka libo ka tawo.

10 Kag sang naisip na ni Dabid ang
banwa, nagngutngut sa iya ang iya

tagiposoon ; kag si Dabid nagsiling kay
lehoba :

" Ako nakasala sing daku gid,

tungud kay ginhimo ko ini ; apang ka-

ron, oh lehoba, nagaampo ako sa imo,
nga pasaylohon mo ang sala sang imo
alagad, kay ako naghim.o sini sing binu-

ang gid."

1

1

Kag sang pagkaaga, sang si Dabid
nakabangon na, nag-abut ang polong ni

lehoba kay Gad, nga manalagna, nga
manugtulok ni Dabid, nga nagasiling

:

12 " Lakat-ka kag isiling-mo kay Da-
bid : Amo ini ang ginsiling ni lehoba

:

Tatlo ka butang ang ginapaatubang ko
sa imo : magpih-ka sing isa sa ila nga
akon pagahimoon."

1

3

Kag nagpakadto si Gad kay Dabid
kag ginpahibalo sia niya, kag ginsiiingan

sia niya :
"

i Ano bala ang magaabut sa

imo : ang pito ka tuig nga gutum sa imo
duta, kon tatlo ka bulan nga pagpalagyo
sa atubangan sang imo mga kaaway, nga
sila magalagas sa imo, kon tatlo ka ad-
law nga pagkamatay sa duta ? Huna-
bunaa karon kag tan-awa kon ano ang
akon pagaisabat sa Nagpadala sa akon."

14 Niyans i Dabid nagsiling kay Gad

:

" Yari ako sa daku nga kalisud. Gin-
naampo ko, nga maholog kami sa ka-
mut ni lehoba, kay ang iya mga kalooy
dalagku, kag indiako maholog sakamut
sang mga tawo."

15 Kag si lehoba nagpadala sing ka-
matay sa Israel kutub sa aga tubtub
sa dag-on nga pinat-in ; kag nagkala-
matay sa banwa, kutub sa Dan tubtub sa

Beer-seba, kapitoan ka libo ka tawo.
16 Kag sang paguntay sang manug-

tunda sang iya kamut sa ibabaw sang
lerusalem sa paglaglag sa iya, si lehoba
nagpangalisud sa sadtong kalainan, kag
nagsiling sia sa manugtunda, nga naga-
laglag sang banwa

:

"
i
Tuman na ! Idulog karon ang imo

kamut." Kag ang manugtunda ni lehoba
yara malapit sa linasan ni Arauna, nga
lebusinhon.

17 Kag si Dabid nagsiling kay leho-

ba, sang pagkakita niya sa manugtunda,
nga nagapilas sa banwa :

" Yari karon,
ako ang nakasala, ako ang naghimo
sang kalainan ; apang ining mga obeha
I ano bala ang ginhimo nila ? Gina-
ampo ko sa imo, nga ang imo kamut
raanginbatok sa akon, kag batok sa balay
sang akon amay."

18 Kag si Gad nag-abut kay Dabid
sadtong adlaw, kag nagsiling sa iya

:

" Takiad-ka kag patindug-ka sing isa ka
halaran kay lehoba sa linasan ni Ara-
una, nga lebusinhon."

19 Kag nagtakiad si Dabid, sono sang
ginsiling ni Gad, subung sang ginsogo sa
iya ni lehoba.

20 Kag sang tumulok si Arauna, na-
kita niya ang hari kag ang iya mga
alagad, nga nagapaiakara sa iya ; kag
sang gumowa si Aruana, nagyaub sia nga
nagahapa sa atubangan sang hari.

I

21 Kag si Arauna nagsiling : "
i Kay

!
ngaa bala nagkari ang akon ginoo, ang

I hari, sa iya alagad ? " Kag si Dabid
1 nagsiling : " Sa pagbakal sa imo sang
i
linasan, agud nga pagpatindugan sang

I

halaran ni lehoba, kag agud nga ining

{

kamatay magisol sa banwa."

{

22 Kag si Arauna nagsiling kay Da-
;
bid : "Kuhaa kag maghalad ang akon
ginoo, ang hari, sang ginapakamaayo sa
iya mga mata. Yari karon ang mga
baka nga sa halad nga sinunug, kag ang
mga ligis nga inuglinas kag ang mga ga-
lamiton sang mga baka nga sa gatong

;

23 Ini tanan, oh hari, ginahatag ni

Arauna sa hari." Kag si Arauna nag-
siling sa hari : " Si lehoba, nga imo

I

Dios, magpahauyon sa imo."

I
24 Kag ang hari nagsiling kay Ara-

i una : " Indi, kondi pagabaklon ko sa

j

imo nga may bill ; kag indi ako maga-
j

halad kay lehoba, nga akon Dios, sing
I mga halad nga sinunog nga wala sing
bayad." Niyan ginbakal ni Dabid ang
linasan kag ang mga baka sa kalim-an
ka siklo nga pilak.

25 Kag nagpatindug didto si Dabid
sing isa ka halaran kay lehoba, kag nag-
halad sia sing mga halad nga sinunog
kag mga halad sa paghidaet ; kag si

lehoba nalugpayan sa duta kag ginpai-
sol ang kamatay sa Israel.
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ANG NAHAUNA NGA TOLON-AN SANG MGA

H A R I.

Katigulangoii ni Dabid.—Si Adonia nagahunahuna

nga magoianginhari.—Si Salomon ginapa-

hamtang ni Dabid nga i!is niya.

1SANG tigulang na ang hari nga si Da-
bid kag sobol na sa katigulangon,

ginkunopan sia nila srng mga panapton,

apang wala sia paginit.
"
2 Kag nagsililing sa iya ang iya mga

alagad: " Pangitai ang akon ginoo,

ang hari, sing isa ka pamatan-ou nga

ulay, agud nga mag-atubang sia sa hari

kag magsagud sa iya, kag magtolog sa

imo sabak kag magapainit sa akon
ginoo, ang hari."

3 Kag nagpalangita sila sing isa ka
pamatan-on nga magayon sa bug-os nga
kadulunan sa Israel ; kag nakita nila si

Abisag, nga Sunamihon, kag gindala

nila sia sa hari.

4 Kag ang pamatan-on magayon gid,

kag nagasagud sia sa hari kag naga-

alagad sa iya ; apang ang hari wala nga
mas-a makakilala sa iya.

5 Kag si Adonia, nga anak ni Hagit,

nagtindug, nga nagasiling:_ " Ako ma-
gahari." Kag nagkaugalingon sia sing

mga kanga kag mga manugkabayo, kag
kalim-an ka tawo nga magdalalagan sa

atubangan niya.

6 Kag ang iya amay wala nga mas-a
magpasubu sa iya sa tanan niya nga
mga adlaw, nga nagasiling sa iya:
"

I Kay ngaa bala nagahimo ka sini ?
"

Kag ini man magayon sia sa itululuk,

kag ginpanganak sia nga nagdason kay
Absalom.

7 Kag nakigsapul sia kay loab, nga
anak ni Seruia, kag kay Abyatar, nga sa-

serdote, nga nagbululig kay nagsulunud
sila kay Adonia.

8 Kag si Sadok, nga saserdote, kag si

Benaia, nga anak ni loiada, kag si Na-
tan, nga manalagna, kag si Simei kag
si Rei, kag ang mga isganan ni Dabid,
wala magasulunud sila kay Adonia.

9 Kag si Adonia naghalad sing mga
obeha kag mga baka, kag mga pinatam-
bok malapit sang bato sa Sohelet, nga
yara sa luyo sang En-Rogel ; kag gin-

agda niya ang tanan niya nga mga utud,

nga mga anak sang hari, kag ang tanan
nga mga lalaki sa luda, nga mga alagad
sang hari.

10 Apang wala nij'^a pag-agdaha si

Natan, nga manalagna, bisan si Benaia,
bisan ang mga isganan, bisan si Salo-
mon, nga iya utud.

11 Kag si Natan naghambal kay Bat-
seba, nga iloy ni Salomon, nga nagasi-
ling: " ,? Wala ka bala makabati, nga
nagahari si Adonia, nga anak ni Hagit,
nga wala makahibalo sini si Dabid nga
aton ginoo ?

12 Kag, kari-ka karon, ginaampo ko
sa imo, kag paghatagan ko ikaw sing

laygay, agud nga maluwas mo ang imo
kabuhi kag ang kabuhi sang imo anak
nga si Salomon.

13 Lakat-ka sulud-ka sa hari, nga si

Dabid, kag isiling-mo sa iya :
" Hari,

nga akon ginoo, wala ka bala magsum-
pa sa imo alagad, nga nagasiling : Sa
pagkamatuud si Salomon, nga imo anak
magahari sa olehe nakon, kag sia maga-
lingkod sa akon lingkoran, nga hari-

anon? iKay ngaa bala nagahari si

Adonia ?

14 Yari karon, sa nagahambalpa ikaw
sa hari, ako magasulud sa olehe mo,
kag pagahimun-an ko ang imo mga
polong."

15 Kag si Batseba nagsulud sa hari sa
hulut sa sulud, kag ang hari tama na gid
ka tigulang, kag si Abisag, nga Suna-
minhon, nagaalagad sa hari.

16 Kag si Batseba nagyaub kag nag-
tahud sa hari. Kag ang hari nagsiling

sa iya : " < Ano bala ang buut mo ?
"

17 Kag sia nagsabat sa iya :
" Ginoo

ko, ikaw gid ang nagsumpa sa imo ala-

gad, tungud kay lehoba, nga imo Dios,

428



1.18. HARI. 1. 37,

nga nagasiling'. Sa pagkamatuud si

Salomon, nga imo anak, magahari sa

olehe nakon, kag sia magalingkod sa

akon lingkoran nga harianon.
1

8

Kag yari karon, si Adonia naga-
hari, kag karon ikaw, oh had, nga akon
ginoo, wala mo mahibaloi ini."

19 Kag naghalad sia sing mga baka,

kag mga pinatambok, kag madamu nga
mga obeha. Kag gin-agda niya ang ta-

nan nga mga anak sang hari, kag si

Abyatar, nga saserdote, kag si loab nga
pangolo sang kasoldadosan ; apang kay
Salomon, nga imo alagad, wala niya
pag-agdaha.

20 Kag ikaw, hari, nga akon ginoo,

ang mga mata sang bug-os nga Israel

yara sa imo, agud nga ipahayag mo sa

ila kon sin-o ang magalingkod sa ling-

koran nga harianon sang hari, nga akon
ginoo, sa olehe niya.

21 Kag mahanabu, kon ang hari, nga
akon ginoo, magtolog upud sa iya

mga ginikanan, nga ako kag ang akon
anak nga si Salomon pagaisipori kami
nga mga makasasala."

22 Kag yari karon, sang nagahambal
pa sia sa hari, si Natan nga manalagna
nag-abut.

23 Kag ginpahibalo nila ang hari, nga
nagasiling :

" Yari karon si Natan, ang
nanalagna." Kag sang pagsulud niya sa

hari, nagyaub sia nga nagahapa sa atu-

bangan sang hari.

24 Kag si Natan nagsiling :
" Hari,

nga akon ginoo, I nagsiling ka bala :

Si Adonia magahari sa olehe nakon, kag
sia ang magalingkod sa akon lingkoran
nga harianon ? v

25 Kay karon nagdulhog sia, kag nag-
halad sia sang mga baka, kag sang mga
pinatambok, kag madamu nga mga obe-
ha ; kag gin-agda niya ang tanan nga
mga anak sang hari, kag ang mga pa-
ngolo sang kasoldadosan, kag si Abya-
tar nga saserdote ; kag yari karon, na-
gakilinaon kag nagailinum sila sa atu-

bangan niya kag nagasililing sila

:

i
Magkabuhi ang hari nga si Adonia !

26 Apang indi gin-agda niya ako, nga
imo alagad, bisan si Sadok, nga saser-
dote, bisan si Benaia, nga anak ni loiada,
bisan si Salomon, nga imo alagad.

27 i'Naggikan bala ini sa hari, nga
akon ginoo, nga wala ka magpahayag
sa imo alagad kon sin-o ang magaling-

siiing

kod sa lingkoran nga harianon sang ha-
ri, nga akon ginoo, sa olehe niya ?

"

28 Kag ang hari nga si Dabid nagsa-
bat kag nagsiling :

" Itawag ako kay
Batseba." Kag sia nagsulud sa atuba-
ngan sang hari kag nagtindug sa atuba-
ngan sang hari.

29 Kag ang hari nagsumpa, nga naga-
" Magkabuhi si lehoba, nga

nagtubus sa akon kalag sa tanan nga
kalisdanan,

30 Nga sono sang akon ginsurapa sa
imo tungud kay lehoba, nga Dios ni Is-

rael, nga nagasiling : Sa pagkamatuud,
ang imo anak nga si Salomon magahari
sa olehe nakon, kag amo sia ang maga-
lingkod sa akon lingkoran nga harianon
nga salili nakon ; nga karon amo ini ang
akon pagabuhaton."

31 Kag si Batseba nagyaub kag nag-
hapa, kag nagtahud sa hari, nga nagasi-
ling :

"
i
Magkabuhi ang akon ginoo,

ang hari nga si Dabid, nga sa gihapon !

"

32 Kag ang hari nga si Dabid nagsi-

ling :
" Itawag ako kay Sadok, nga sa-

serdote, kag kay Natan nga manalagna,
kag kay Benaia, nga anak ni loiada."

Kag sila nagsululud sa atubangan sang
hari.

33 Kag ang hari nagsiling sa ila:
" Kuha-kamo upud sa inyo sang mga
alagad sang inyo ginoo, kag pasakya-
ninyo si Salom.on, nga akon anak, sa

akon mula, kag padulhugon-ninyo sia sa

Gihon.

34 Kag didto pagahaplason sia ni Sa-
dok, nga saserdote, kag ni Natan nga
manalagna, nga hari sa ibabaw ni Israel.

Kag magpalatunog-kamo sang budyong,
nga nagasiling :

i
Magkabuhi ang hari

nga si Salomon

!

35 Kag magataklad kamo sa olehe
niya, kag magataklad sia kag magaling-
kod sa akon lingkoran nga harianon

;

kag magahari sia nga salili nakon. Kay
amo sia, nga tungud sang akon sogo,

manginmanugdumala sa ibabaw ni Isra-

el kag sa ibabaw ni luda."

36 Kag si Benaia, nga anak ni loia-

da, nagsabat sa hari kag nagsiling

:

"
; Kabay pa ! Amo man magsiling si

lehoba, ang Dios sang hari, nga akon
ginoo.

37 Subung nga si lehoba nanginkaupud
sang hari, nga akon ginoo, amo man ka-

ron manginkaupud sia ni Salomon, kag
pagpadakuon niya ang iya lingkoran
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r.ga harianon labi pa sang lingkoran
jiga harianon sang hari nga si Dabid,
nga akon ginoo."

38 Kag nagdulhog si Sadok, nga sa-

serdote, kag si Natan, nga manalagna,
kag si Benaia, nga anak ni loiada, kag
ang mga Keretinhon kag ang mga Pele-
tinhon ; kag ginpasakay nila si Salomon
sa mula sang hari nga si Dabid, kag
gindala nila sia sa Gihon.

39 Kag si Sadok, nga saserdote, nag-
kuha sang sungay nga sa lana sa layang-
layang ni lehoba kag ginhaplas niya si

Salomon. Kag nagpalatunog sila sang
budyong, kag nagsiling ang bug-os nga
banwa :

*'
j Magkabuhi ang hari nga si

Salomon !

"

40 Kag ang bug-os nga banwa nag-
taklad sa olehe niya, kag nagpalatunog
ang mga katawohan sang mga lantoy
kag nagkalalipay sila sing daku, nga ang
duta naglitik sa tingug nila.

41 Kag si Adonia nakabati sini kag
ang tanan nga mga inagda nga vara
upud sa iya, sang nakatapus na sila sa

pagkaon. Kag sang pagkabati ni loab
sang tunog sang budyong, nagsiling sia :

"
I Kay ngaa bala ini nga siningit sa

banwa sa kagahud ?
"

42 Sang nagahambal pa sia, yari ka-

ron, si lonatan, nga anak ni Abyatar nga
saserdote, nag-abut. Kag nagsiling si

Adonia :
" Kari-ka, kay ikaw amo ang

tawo nga maisug, kag nagadala ka sing

mga maayong balita."

43 Kag si lonatan nagsabat, kag nag-
siling kay Adonia :

" Hinonoo ngani,
ang atcn ginoo, ang hari nga si Dabid,
naghimo nga hari kay Salomon.
44 Kag ang hari nagpadala upud sa

iya kay Sadok, nga saserdote, kag kay
Natan, nga manalagna, kag kay Benaia,
nga anak ni loiada, kag sa mga Kere-
tinhon kag sa mga Peletinhon ; nga gin-

pasakay nila sia sa mula sang hari.

45 Kag si Sadok, nga saserdote, kag
si Natan, nga manalagna, naghaplas
sa iya nga hari sa Gihon ; kag kutub
didto nagtalaklad sila, nga nagapalanga-
lipay, kag ang banwa yara sa kagubut.
Ini amo ang kinagahud nga inyo naba-
tian.

46 Kag si Salomon gid naglingkod
man sa lingkoran nga harianon sang
ginharian.

47 Kag bisan pa, ang mga alagad sang
hari nag-alabut sa pagpakamaayo sa

sa aton ginoo, ang hari nga si Dabid,
nga nagasiling: Ang Dios maghimo
sa ngalan ni Salomon nga labing maayo
sang imo ngalan ; kag pagpadakuon niya
ang iya lingkoran nga harianon nga
labi pa sang sa imo lingkoran nga hari-

anon. Kag ang hari nagyaub sa iya
higdaan.

48 Kag ang hari gid naghambal man
sing subung sini : Pakamaayohon si

lehoba, ang Dios ni Israel, nga naghatag
karon kon sin-o ang magalingkod sa
akon lingkoran nga harianon, nga ma-
kita ko sia sang akon mga mata."

49 Niyan ang tanan nga mga inagda
ni Adonia nagkulurug, kag nagtilindug
sila, kag ang tagsatagsa napakadto sa
iya dalan.

50 Apang si Adonia, sang nahadluk
sia sa atubangan ni Salomon, nagtindug
kag naglakat sia kag nagkaput sang mga
sungay sang halaran.

51 Kag ginpahibalo ini kay Salomon,
nga nagasiling :

" Yari karon, nga si

Adonia may kahadluk sa hari nga si

Salomon, kag yari karon ginkaptan niya
ang mga sungay sang halaran, nga naga-
siling : Magsumpa karon sa akon ang
hari nga si Salomon, nga indi magpatay
sia sa hinganiban sa iya alagad."

52 Kag si Salomon nagsiling :
" Kon

sia ang magpahayag nga tawo nga ma-
tarung, bisan isa sang iya mga bohok
maholog sa duta, apang kon makakita
sing kalainan sa iya,'mamatay sia."

53 Kag nagpadala ang hari nga si Sa-
lomon, kag ginpapanaug nila sia gikan
sa halaran ; kag sia nag-abut kag nag-
yaub sa atubangan sang hari nga si Sa-
lomon. Kag si Salomon nagsiling sa
iya : " Lakat-ka sa imo balay."

Katapiisan nga tnga sogo a\ Dabid.—Ang

iya kamatayon.

2 KAG nagpalapit na ang mga adlaw
ni Dabid nga sa pagkamatay. Kag

nagsogo sia kay Salomon, nga iya anak,
nga nagasiling

:

2 " Ako nagalakat sa dalan sang bug-
os nga duta : Magpakabakud-ka kag
pagpakalalaki-ka.,

3 Bantayi ang tugon ni lehoba, nga
imo Dios, sa paglakat sa iya mga dala-

non, kag sa pagbantay sang iya mga pa-
latukuran, sang iya mga sogo, kag sang
iya mga tulumanon, kag sang iya mga
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pagpamatuud, subung sang nasulat sa

kasogoan ni Moises, agud nga maghimo
ka sing raanginalamon gid sa tanan nga
imo pagabuhaton kag sa bisan diin nga
imo pagapadulungan

;

4 Agud nga pagtumanon ni lehoha
ang polong, nga ginhambal niya sa akon,

nga nagasiling : Kon ang imo mga anak
magbalantay sang ila dalan sa paglakat

sing matutum gid sa atubangan nakon,

sa bug-OS nila nga tagiposoon kag sa bug-

os nila nga kalag, dili nga mas-a maku-
lang sa imo, siling niya, ang salili sa

lingkoran nga harianon sa Israel.

5 Ikaw gid nakahibalo na sang ginbu-

hat sa akon ni loab, nga anak ni Seruia,

sang ginhimo niya sa duha ka mga pa-

ngolo sang kasoldadosan sa Israel, kay
Abner, nga anak ni Ner, kag kay Amasa,
nga anak ni leter, kon paano nga ginpa-

tay niya sila : ginula niya ang dugo
sang inaway, sa dag-oti sa paghidaet,

ktig ginbutang niya ang dugo sang ina-

way sa iya wagkus nga yara sa iya

hawak, kag sa iya mga sapin nga yara
sa iya mga tiil.

6 Ikaw magahimo sa iya sono sang
imo kaalam, kag indi mo pagitugyan
nga magpanaug ang iya mga uban sa

lulubngan sa paghidaet.

7 Apang sa mga anak ni Barsilai, nga
Galaadinhon, maghikalooy-ka sa ila,

kag manginamo sila ang mga magaka-
laon sa imo latok ; kay sila nagpalakari
sing subung sini sa akon, sang nagapa-
lagyo ako sa atubangan ni Absalom,
nga imo litud.

8 Kag, yari karon, yara malapit sa

imo si Simei, nga anak ni Gera, nga
Benyaminhon, nga taga-Baurim : sia

nagpanghimalaut sa akon sa mga maka-
haladluk nga pagpakamalaut, sang adlaw
nga ako nagpakadto sa Mahanaim.
Apang sia nagdulhog sa pagbaton sa
akon sa lordan, kag ako nagsumpa sa
iya tungud kay lehoba, nga nagasiling

:

Ako indi magpatay sa imo sa hinga-
niban.

9 Busa karon, dili mo sia pagkabigon
nga walay sala, kay tawo ka nga maa-
1am, kag nakahibalo ka kon ano ang
imo pagabuhaton sa iya, kag pagapa-
panaugon mo ang iya mga uban nga
may dugo sa lulubngan."

10 Kag si Dabid nagtolog upud sa iya
mga gi.nikanan, kag ginlubung sia sa
banwa ni Dabid.

11 Kag ang mga adlaw, nga naghari
si Dabid sa ibabaw ni Israel nanginkap-
atan ka tuig : naghari sia sing pito ka
tuig sa Hebron, kag naghari sia sing

katlonan kag tatlo ka tuig sa lerusalem.
12 Kag naglingkod si Salomon sa

lingkoran nga harianon ni Dabid, nga
iya amay ; kag ang iya ginharian na-
nginmabakud gid.

Ang silot kay Adonia, kay Abyatar, kay

Icab kas kay Simei.

13 Kag si Adonia, nga anak ni Ra-
git, nagpakadto kay Batseba, nga iloy ni

Salomon. Kag sia nagsiling sa iya

:

"
I Sa paghidaet bala ang imo pagkari ?

"

Kag sia nagsabat : " Sa paghadaet."

14 Kag nagsiling sia :
" May igasiling

ako sa imo nga isa ka taga." Kag sia

nagsiling : " Ihambal."

15 Kag sia nagsiling :
" Ikaw nakahi-

balo, nga ang ginharian nahanungud sa

akon, kag nga ang bug-os nga Israel

nagbutang sa akon sang iya nawung,
agud nga ako manginhari ; apang ang
ginharian ginpaliton, kag nanginiya
sang akon utud, kay naggikan kay leho-

ba nga nanginiya.

16 Kag karon nagahimo ako sa imo
sang isa ka pangayo ; dili mo ako pag-
dumilian." Kag sia nagsiling sa iya:
" Hambal-ka."

17 Kag sia nagsiling: "Ako naga-
ampo saimo, nga hambalonmo anghari
nga si Salomon (kay sia indi magdumili
sa imo), agud nga ipaasawa niya sa akon
si Abisag, nga Sunaminhon."

18 Kag si Batseba nagsiling: "Ma-
ayo ; ako magahambal sa hari tungud sa
imo."

19 Busa, si Batseba nagsuliid sa hari

nga si Salomon sa paghambal sa iya
tungud kay Adonia. Kag ang hari nag-
tindug sa pagsugata sa iya, kag nagyaub
sia sa atubangan niya ; kag naglingkod
sia sa iya lingkoran nga harianon ; kag
nagpabutang sia sing isa ka lingkoran sa
iloy sang hari, kag naglingkod sia sa
iya too.

20 Kag sia nagsiling :
" Isa ka diyo-

tay nga pangayo ang ginapangabay ko sa

imo, dili mo ako pagdumilian." Kag
ang hari nagsiling sa iya :

" Pangayo-
ka, iloy ko ; kag indi ako magdumili sa

imo."

21 Kag sia nagsiling : " Ipaasawa si
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2.22. I HARI. 2.87.

Abisag, nga Sunaminhon, sa imo utud

nga si Adonia."
22 Kag ang had, nga si Salomon,

nagsabat kag nagsiling sa iya iloy,

"^Kay ngaa bala ginapangayo mo
si Abisag, nga Sunaminiion, nga
sa kay Adonia? Pangayoa man nga
sa iya ang ginharian, kay sia among
akon iitud nga magulang, hoo, nga
sa iya, kag nga sa kay Abyatar nga
saserdote, kag nga sa kay loab, nga
anak ni Seruia."

23 Niyan ang hari nga sa Salomon
nagsumpa tungud kay lehoba, nga naga-

siling: "Amo ini ang pagbuhaton
sang Dios sa akon kag amo ini ang pag-

idugang sa aton, nga sa pagkamatuud,
batok sang iya kabuhi naghambal si

Adonia sini nga polong.

24 Busa karon, magkabuhi si lehoba,

nga nagpalig-on sa akon kag nagbutang
sa akon sa ibabaw sang lingkoran nga
harianon ni Dabid, nga akon amay, kag
nga nagbuhat sa akon sing balay, subung
nga ginsiling niya 5^ ako7i, nga sa pag-

kamatuud, karon gid nga adlaw si Ado-
nia pagapatyon."

25 Kay ang hari, nga si Salomon, nag-

padala tungud sa kamut ni Benaia, nga
anak ni loiada, nga nagsalakay sa iba-

baw niya, kag namatay sia.

26 Kag nahanungud kay Abyatar, nga
saserdote, nagsiling ang hari :

" Lakat-

ka sa Anatot, sa imo mga latagon, kay
ikaw takus man sa kamatayon. Apang
indi ikaw pagapatyon karon, tungud nga
nagdala ka sang kaban sang Ginoo nga si

lehoba sa atubangan ni Dabid, nga akon
amay, kag labiit pa gin-antus mo ang ta-

nan nga mga gin-antus sang akon amay."

27 Kag gintabog ni Salomon si Abya-
tar sang pagkasaserdote ni lehoba, agud
nga matuman ang polong ni lehoba, nga
ginsiling niya sa ibabaw sang balay ni

Eli sa Silo.

28 Kag nag-abut ang balita tubtub
kay loab (kay si loab man nakigdapig
kay Adonia, bisan wala sia magdapig
kay Absalom) ; kag si loab nagpalagyo
sa Layangiayang ni lehoba, kag nagpr'-

nguyat sa mga sungay sang halaran.

29 Kag ginpahibalo si Saloman, nga
si loab nagpalagyo sa Layangiayang ni

lehoba, kag nga yara sia sa luyo sang
halaran. Kag ginpadala ni Salomon si

Benaia, nga anak ni loiada, nga nagasi-

ling sa iya : " Lakat-ka kag salakay-ka
sa ibabaw niya."

30 Kag si Benaia nag-abut sa Layang-
iayang ni lehoba, kag nagsiling kay
loab :

" Amo ini ang ginasiling sang
hari : Maggowa-ka." Kag sia nagsi-
ling :

" Indi, kondi mamatay ako diri."

Kag si Benaia nagsugid sang sabat sa
hari, nga nagasiling :

" Amo ini ang
ginhambal ni loab, kag amo ini ang
ginsabat niya sa akon."

31 Kag ang hari nagsiling sa iya:
"Buhata sono sang iya ginsiling, kag
patya sia, kag ilubung sia ; sa sini paga-
kuhaon mo sa akon kag sa balay sang
akon amay ang dugo nga walay sala nga
ginula ni loab.

32 Kag pagapabalikon ni lehoba ang
iya dugo sa ibabaw sang iya olo ; kay
sia nagsalakay sa ibabaw sang duha
ka lalaki nga labing matarung kag
maayo sa iya, nga ginpatay niya sila

sa hinganiban, nga wala gid maka-
hibalo ang akon amay nga si Dabid : si

Abner, nga anak ni Ner, pangolo sang
kasoldadosan sa Israel, kag si Amasa,
nga anak ni leter, pangolo sang kasol-

dadosan sa luda.

33 Ang dugo nila pagapabalikon sa
ibabaw sang olo ni loab, kag sa ibabaw
sang olo sang iya kaliwatan sa gihapon.
Apang sa ibabaw ni Dabid, kag sa iba-

baw sang iya kaliwatan, kag sa ibabaw
sang iya balay, kag sa ibabaw sang iya
lingkoran nga harianon, sa gihapon
gid, may paghidaet gikan sa kay leho-
ba."

34 Kag si Benaia, nga anak ni loiada,

nagtaklad kag nagsalakay sa ibabaw ni-

ya, kag ginpatay niya sia ; kag ginlu-

bung niya sia sa iya balay, sa kahanaya-
kan.

35 Kag ginbutang sang hari si Benaia,
nga anak ni loiada, sa tal-us ni loab, sa

ibabaw sang kasoldadosan ; kag si Sa-
dok, nga saserdote, ginbutang sang hari

sa ills ni Abyatar.

36 Kag ginpakadtoan sang hari kag
ginpatawag si Simei, kag nagsiling sa

iya :
" Patindug-ka sing isa ka balay sa

lerusalem, kag magpuyo-ka didto, kag
dili ka maggowa didto sa bisan diin.

37 Kag mahanabu nga, sang adlaw
nga maggowa ka kag magtabok ka sa

kasulgan sang Kedron, mahibaloan mo
sing maayo nga mamatay ka, sa pagka-

432
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matuud, kag ang imo dugo maholog sa

ibabaw sang imo olo."

38 Kag si Simei nagsiling sa hari

:

" Ining polong maayo ; subung sang gin-

siling sang hari, nga akon ginoo, amo
ini ang pagahimoon sang imo alagad.

Kag nagpuyo si Simei sa lerusalam sing

madamu nga mga adlaw.

39 Kag nahanabu, sang lumigad ang
tatlo ka tuig, nga nagpalalagyo ang
duha ka mga alagad ni Simei kay
Akis, anak ni Maaka, nga hari sa Gat.

Kag ginpahibalo si Simei, nga nagasi-

ling :
" Yari karon, nga ang imo mga

alagad yadto sila sa Gat."

40 Kag si Simei nagtindug, kag nag-
siya sang iya asno kag napakadto kay
Akis sa Gat, sa pagpangita sang iya

mga alagad ; kag napakadto si Simei
kag ginpabalik niya ang iya mga alagad

gikan sa Gat.

41 Kag ginsiling kay Salomon, nga si

Simei naglakat gikan sa lerusalem tub-

tub sa Gat, kag nga nagbalik na.

42 Kag ang hari nagpadala kag ginta-

wag niya si Simei, kag nagsiling sia sa

iya :
"

I Wala bala ako magpasumpa sa

imo tungud kay lehoba, kag wala bala

ako magpamatuud sa imo, nga nagasi-

ling : Ang adlaw nga maggowa ka kag
magkadto ka diri kon didto, mahibalo-
an mo sing maayo, sa pagkamatuud, nga
mamatay ka, kag ikaw nagsiling sa

akon : Ining polong maayo ; nabati-

an ko.

43 Busa, i kay ngaa bala wala mo
pagbantayi ang panumpa ni lehoba kag
ang sogo, nga akon ginsogo sa imo ?

"

44 Labut sini, nagsiling ang hari kay
Simei :

" Ikaw nakahibalo sang tanan
nga kalainan, nga ginhimo mo kay Da-
bid, nga akon amay, nga ang imo tagi-

posoon nakahibalo sing maayo ; si leho-
ba magapabalik sang kalainan sa ibabaw
sang imo olo

;

45 Kag ang hari nga si Salomon pa-
gapakamaayohon, kag ang lingkoran nga
harianon ni Dabid magamanginmalig-
on sa gihapan sa atubangan ni lehoba."

46 Kag ang hari nagsogo kay Benaia,
anak ni loiada, kag naggowa sia kag nag-
pilas sa iya, kag namatay sia. Kag ang
ginharian ginpalig-on sa kamut ni Sa-
lomon.

Ang pagkasal kay Salomon.—Ang iya palanan*

awoo sa Gabaon.—Nangayo sia kag

nakadangat sang kaalam.

KAG si Salomon nakighimata kay
Paraon, nga hari sa Egipto, kag gin-

pangasawa niya ang anak nga babae ni

Paraon ; kag gindala niya sia sa banwa
ni Dabid, tubtub nga matapus niya sa pag-
patindug ang iya balay, kag ang balay
ni lehoba, kag ang mga kuta sang leru-

salem palibot.

2 Lamang ang banwa naghalad sa

mga kataasan, kay wala sing Balay nga
pinatindug sa ngalan ni lehoba tubtub
sadtong mga adlaw.

3 Kag si Salomon naghigugma kay
lehoba, nga nagalakat sa mga palatuku-
ran sang iya amay, nga si Dabid. La-
mang nga naghalad sia kag nagsunug
sing mga pahamut sa mga kataasan.

4 Kag nagpakadto ang hari sa Ga-
baon sa paghalad didto, kay ini amo ang
dakung duug nga mataas. Isa ka libo

ka mga halad nga sinunog ginhalad ni

Salomon sa ibabaw sadtong halaran.

5 Kag si lehoba nagpakita kay Salo-

mon sa Gabaon, sang isa ka gab-i sa isa

ka damgo ; kag nagsiling sa iya ang
Dios :

" Pangayo-ka sang akon igaaa-

tag sa imo."

6 Kag si Salomon nagsiling : "Ikaw
naghimo sing daku nga kalooy sa imo
alagad nga si Dabid, nga akon amay,
siling nga sia naglakat sa atubangan mo
sa kamataoran, sa katarungan, kag may
katadlungan sa tagiposoon nga sa imo

;

kag ikaw nagbantay sa iya sining daku
nga kalooy, nga ginhatag mo sa iya ang
anak, nga nagalingkod sa iya lingkoran
nga harianon, subung nga nagakafianabu

sa sining adlaw.

7 Busa karon, lehoba, nga Dios nakon,
ikaw gid nagpahari sa imo alagad sa

salili ni Dabid, nga akon amay ; kag ako,

diyotay nga pamatan-on, nga indi ako
makahibalo kon paano ang pagsulud
bisan paggowa

;

8 Kag ang imo alagad yara sa tunga
sang imo banwa, nga inio ginpili, isa ka
banwa nga daku, nga indi sarang maisip,

tungud sa'^g iya kadamuon.

9 Busa, ihatag sa imo alagad ang ta-

giposoon nga matinumanon, sa paghu-
kom sa imo ' banwa, sa pagkilala sang
maayo kag sang malain. Kay l sin- o
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bala ang sarang makahukom sining imo
banwa nga labing daku ?

"

10 Kag nanginmaayo ining polong sa

mga mata sang Ginoo, tungud kay si

Salomon nagpangay6 sini.

11 Kag ang Dios nagsiling sa iya

:

" Tungud kay nagpangayo ka sini kag
wala ka magpangayo nga sa imo sing

madamu nga mga adlaw, bisan nagpa-
ngayo ka nga sa imo sing mga mangad,
bisan ginpangayo mo ang kabuhi sang
imo mga kaaway, apang nangayo ka
nga sa imo sing ihibalo sa paghangup
sang paghukom,

12 Yari karon, pagahimoon ko ini so-

no sa imo mga polong : Yari karon,
nga pagahatagan ko ikaw sing tagipo-
soon nga maalam kag mahinantupon

;

nga wali sing liwan nga una sa imo,
subung sa imo, bisan may iban nga ma-
gatindug sa olehe nimo, subung sa imo.

13 Labut pa, pagahatagan ko ikaw pa
man sang mga butang, nga wala mo pag-
pangayoa, sang mga mangad kag sang
himaya, nga sa tunga sang mga hari wala
sing bisan sin-o nga subung sa imo sa

tanan mo nga mga adlaw.

14 Kag kon maglakat ka sa akon mga
dalanon, nga nagabantay sang akon
mga palatukuran kag sang akon mga
sogo, subung sang paglakat ni Dabid,
nga imo amay, pagapalawigon ko ang
imo mga adlaw."

15 Kag sang pagmata ni Salomon,
yari karon, nga damgo lamang. Kag
nag-abut sia sa Jerusalem, kag nag-atu-
bang sa kaban sang katipan ni lehoba

;

kag naghalad sia sing mga halad nga
sinunog, kag naghalad sia sing mga halad
sa paghidaet. Kag naghimo man sia

sing kalipayan sa tanan nga iya mga
alagad.

16 Kag nag-alabut angduhaka babae,
nga mga bigaon, sa hari kag nag-alatu-
bang sa iya.

17 Kag nagsiling ang isa ka babae

:

"
i
Ay ! Ginoo ko, ako kag ini nga ba-

bae nagapuyo kami sa isa lamang ka
balay, kag ako nag-anak nga nagapuyo
upud sa iya sa sini nga balay.

18 Kag nahanabu, sang ikatlo ka ad-
law sa tapus na ako mag-anak, nga ini

sia nag-anak man. Nagpuyo kami sing
tingub : wala sing bisan sin-o nga dumu-
luong sa balay, kondi kami nga duha sa

balay.

19 Kag sang isa ka gab-i anganaknga

lalaki sini nga babae namatay, kay na-
pintalan niya sia.

20 Kag nagtindug sia sa tungang gab-
i, kag'ginkuha niya ang akon anak nga la-

laki sa luyo nakon, sang ako, nga imo
alagad, nagkatolog, kag ginbutang niya
sia sa iya sabak ; kag ginbutang niya sa
akon sabak ang iya anak nga lalaki nga
patay.

21 Kag sang pagbangon ko, sang kaa-
gahon, sa pagpasoso sa akon anak, yari
karon, nga patay na sia. Apang ginu-
sisa ko sia, sang pagkaaga, kag nakita
ko, nga indi amo ang akon anak, nga
gin-anak ko."

22 Kag ang isa ka babae nagsiling:
" Indi ; ang akon anak among nagaka-
buhi, kag ang imo anak among patay."
Kag ang isa nagsiling liwan :

" Indi
;

ang imo anak amo ang patay, kag ang
akon anak amo ang nagakabuhi." Amo
ini ang ginahambal nila sa atubangan
sang hari.

23 Niyan ang hari nagsiling :
" Ini

sia nagasiling : Ini sia amo ang akon
anak, ang nagakabuhi, kag ang imo anak
among patay. Kag ang isa nagasiling

:

Indi, kay ang imo anak among patay,
kag ang akon anak among nagakabuhi."

24 Kag ang hari nagsiling :
" Dalhi

ako ninyo sing isa ka hinganiban, Kag
nagdala sila sing isa ka hinganiban sa

atubangan sang hari.

25 Kag ang hari nagsiling :
" Piha-

ka-ninyo sa tunga ang bata nga buhi, kag
ihatag-ninyo ang tunga sa isa kag ang
isa katunga sa isa."

26 Kag ang babae, nga amo ang tag-

iya sang anak nga buhi, nagsiling sa hari,

kay ang iya mga kasudlan nagdabdab
tungud sang iya anak, kag nagsiling

sia :
"

i
Ay ! Ginoo ko, ihatag sa iya

sini ang bata nga buhi, kag indi gid sia

pagpatya sa bisan ano nga bagay ;
" sang

ang isa nagsiling :
" Indi manginakon,

bisan manginimo ;
pihaka-ninyo sia."

27 Kag ang hari naghambal kag nag-
siling :

" Ihatag-ninyo sa sina ang anak
nga buhi, kag indi gid ninyo sia pag-
patya : sia amo ang iya iloy."

28 Kag ang bug-os nga Israel nakaba-
ti sadtong paghukom, nga ginhatag sang
hari, kag nagkalahadluk sila sa hari

;

kay nakita nila, nga yara sa iya ang ka-

alam sang Dios, nga sa paghukom.
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Mga gobernador nga paogoJo ni Salomon,—
Ang bimaya sang iya ginharian.

4KAG ang hari nga si Salomon na-
nginhari sa ibabaw sang bug-os nga

Israel.

2 Kag yari karon, ang iya mga dun-
ganon : Si Asaria, anak ni Sadok, among
saserdote.

3 Si Eliorep kag si Ahiya, mga anak ni

Sisa, nga mga eskriba sila ; si losapat,
anak ni Ailud, manugsulat sia sang mga
Kronika

;

4 Kag si Benaia, anak ni loiada, among
pangolo sang kasoldadosan. Si Sadok
kag si Abyatar, mga saserdote sila

;

5 Kag si Asaria, anak ni Natan, amo
ang pangolo sang mga gobernador ; kag
si Sabud, anak ni Natan, among saser-

dote, nga Abyan sang hari

;

6 Kag si Ahisar, tulugyanan sia sang
balay nga harianon ; kag si Adoniram,
anak ni Abda, pangolo sang mga buhis
nga binanwa.

7 Kag si Salomon may napulo kag
duha ka gobernador sa ibabaw sang bug-
os nga Israel, nga nagaaman sa pagsak-
dag sa hari kag sa iya panimalay. Ang
tagsatagsa sa ila may katungdanan sila

sa pag-aman sang pagsakdag sa isa ka
bulan sang tuig.

8 Kag ini amo ang mga ngalan nila :

Si Ben-Hur, sa bukid sa Epraim

;

9 Si Ben-Deker, sa Makas, kag sa Sa-
albim, kag sa Bet-semes, kag sa Elon-
bet-hanan

;

10 Si Ben-Hesed, sa Arubot; iya man
ang Soko kag ang bug-os nga duta sa
Eper

;

TI Si Ben-Abinadab, sa bug-os nga
kataasan sa Dor, nga asa.wa niya sini si

Tapat, nga anak ni Salomon
;

12 Si Baana, nga anak ni Ailud, sa
Taanak kag sa Megido kag sa bug-os
nga Bet-sean, nga yara sa luyo sa Sare-
tan, sa naidalum sa lesreel, kutub sa Bet-
sean tubtub sa Abel-mehola, tubtub sa

unban pa sang lokmeam

;

13 Si Ben-Geber, sa Ramot-Galaad,
nga iya man ang mga kabanwaanan ni

lair, anak ni Manases, nga yara sa Ga-
laad ; iya man ang kadutaan sa Argob,
nga yara sa Basan : kan-uman ka mga
banwa nga dalagku, nga may kuta kag
mga pmtal nga saway

;

14 Si Ahinadab, nga anak ni Iddo, sa

luyo sang Mahanaim j

15 Si Ahimaas, saNeptali ; ini sia na-
ngasawa man kay Basemat, nga anak ni

Salomon

;

16 Si Baana, anak ni Husai, sa Aser
kag sa Alot

;

17 Si losapat, nga anak ni Parua, sa
Isakar

;

18 Si Simei, anak ni Ela, sa Benya-
min

;

19 Si Geber, nga anak ni Uri, sa duta
sa Galaad, ang duta ni Sihon, nga hari
sa mga Amorinhon, kag ni Og nga hari
sa Basan ; kag isa lamang ang goberna-
dor sa sadtong duta.

20 Si luda kag si Israel nga madamu
sila subung sang balas nga yara sa luyo
sang dagat sa kadamuon, nga nagaka-
laon kag nagailinum kag nagapalangali-
pay sila.

21 Kag si Salomon naggahum sa iba-
baw sang tanan nga mga ginharian ku-
tub sa Suba sang duta sang mga Pilistin-

hon, tubtub sa dulunan sang Egipto
;

nagdalala sila sing amoma kag nagala-
lagad sila kay Salomon sa tanan nga
mga adlaw sang iya kabuhi.

22 Kag ang latok ni Salomon, sa tag-

sa ka adlaw among katloan ka koros
sang harina nga malum-ok kag kan-
uman ka koros nga harina

;

23 Napulo ka baka nga pinatam-
bok kag duha ka piilo ka baka nga sa
halalban, kag isa ka gatus ka obeha,
walay labut ang mga usa, mga gasela,

mga usa nga lalaki kag mga pispis nga
pinatambok.

24 Kay sia naggahum sa bug-os nga
kadutaan nga yara sa tabok sang Suba,
kutub sa Tipsa tubtub sa Gasa, sa iba-
baw sang tanan nga mga hari sa ta-

bok sang suba ; kag may paghidaet sia

sa tanan nga mga luyo sa palibot niya.

25 Kag si luda kag si Israel nagapa-
langabuhi nga mga malig-on, ang tagsa-
tagsa sa idalum sang iya palapala kon
sa idalum sang iya igera, kutub sa Dan
tubtub sa Beer-seba, sa tanan nga mga
adlav/ ni Salomon.

26 Kag si Salomon may kap-atan ka
libo ka palasudlan nga sa mga kabayo nga
sa iya mga kanga, kag napulo kag duha
ka libo ka manugkabayo.

27 Kag ining mga gobernador nag-
aman sa pagsakdag sa hari nga si Salo-
mon kag sa tanan nga mga nagpalapit sa
latok sang hari nga si Salomon, ang tag-
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4.28, I HARI, 5. 11.

satagsa isa ka bulan. Kag indi sila nag-

tugut nga makulangan sing ano man.
2-8 Nagpadala man sila sing sebada

kag dagami nga sa mga kabayo kag mga
kabayo nga madasig, sa duug nga didto

yara sila, ang tagsatagsa sono sangbilin

nga yara sa iya.

Ang mga sinulat ni Salomon.

29 Kag ginhatagan sang Dios si Salo-

mon sing kaalam kag ihibalo sing buga-

na gid kag sang kasangkad sa tagiposo-

on, subung sang balas nga yara sa bay-

bayon sang dagat.

30 Kag ang kaalam ni Salomon nag-

labaw sa kaalam sang tanan nga mga
inanak sang Sidlangan kag sang tanan
nga kaalam sang mga taga-Egipto.

31 Kag nanginlabi pa kaalam sia sang
tanan nga mga tawo, lain pa kay Etan,

nga Esrainhon, kag kay Heman, kag kay
Kalkol, kag kay Darda, nga anak ni^ Ma-
hol. Kag nangmbaniHg ang iya ngalan

sa tanan nga mga katawohan sa palibot.

32 Kag nagmitlang sia sing tatlo ka
libo ka mga hulobaton, kag ang iya mga
kalantahon nanginisa ka libo kag lima.

33 Kag naghambal sia man nahanu-
ngud sang mga kahoy, kutub sa sedro

sang Libano tubtub sa hisopo nga naga-

tubo sa mga dingding ; kag naghambal
man sia nahanungud sang mga kasapa-

tan, sang mga kapispisan, sang mga n_a-

gaguluyod sang ila tiyan kag sang mga
kaisdaan.

34 Kag ang mga tawo nag-alabiit gikan

sa tanan nga mga kabanwaanan sa pag-

pamati sang kaalam ni Salomon, kag
gikan sa tanan nga mga hari sang duta,

nga didto nag-abut ang kabafitugan sang

iya kaalam.

Si Salomon nakigdampSg kay Hiram, nga liarJ

sa Tiro, kag nagaaman sang pagpa-

tindug sang Simbaban.

KAG si Hiram, nga hari sa Tiro,

nagpadala man sang iya mga ala-

gad kay Salomon, sangpakabati niya

nga ginhaplas ini sia nga hari sa salili

sang iya Amay ; kay si Hiram gihapon
nanginabyan ni Dabid.

2 Kag si Salomon nagpadala kay Hi-

ram sa pagsiling

:

3 " Ikaw nakahibalo sing maayo, nga
ang akon amay nga si Dabid wala ma-

kasarang pagpatindug sang Balay sa

ngalan ni lehoba, nga iya Dios, tungud
sang mga pagilinaway nga naglibot sa

iya, tubtub nga si lehoba nagbutang
sang iya mga kaaway sa idalum sang
mga dapadapa sang iya mga till

4 Apang karon si lehoba, nga akon
Dios, naghatag sa akon, sing pagpahu-
way sa tanan nga mga luyo ; nga wala
bisan kasumpung, bisan malain nga pag-
sugata.

5 Kag, yari karon, ako nagatapat sa

pagpatindug sang Balay sa ngalan ni le-

hoba, nga akon Dios, subung nga gin-

hambal ini ni lehoba kay Dabid, nga
akon amay, nga nagasiling: Ang imo
anak nga pagaibutang ko sa salili nimo
sa imo lingkoran nga harianon, sia ma-
gapatindug sang Balay nga sa akon
ngalan.

6 Busa karon, sogo-ka, nga pagpudlan
nila ako sing mga sedro sa Libano kag
nga ang akon mga alagad maguliipud
sang imo mga alagad, kag ako magaha-
tag sa imo tungud sang imo mga alagad
sang so hoi nga pagaisiling mo ; kay ikaw
nakahibalo s;ng maayo, nga wala gid sa

amon nga makahibalo sa pagpulud sang
mga kahoy, subung sang mga Sindonin-
hon."

7 Kag sang pagkabati ni Hiram sang
mga polong ni Salomon, nagkalipay sia

sing daku gid, kag nagsiling sia :
" Dala-

yawon karon si lehoba, nga naghatag
sing anak nga maalam kay Dabid sa iba-

baw sini nga banwa nga daku."
8 Kag si Hiram nagpadala kay Salo-

mon, sa pagsiling :
" Nabatian ko ang

imo ginpadala sa pagsiling sa akon. Pa-
gahimoon ko ang tanan nga imo luyag
nahanungud sang kahoy nga sedro, kag
sang kahoy nga sipres.

9 Ang akon mga alagad magapadul-
hog sa ila kutub sa Libano pa dagat, kag
pagalantayon ko sila sa dagat tubtub sa

duug, r.ga pagaitudlo mo sa akon; kag
didto pagapahubaran ko sila kag paga-
batunou mo sila. Kag ikaw magahimo
sang akon kabi:but-on sa pagpaka^n sa

akon panimalay."
10 Kag si Hiram naghatag kay Salo-

mon sing kahoy nga sedro, kag kahoy
nga sipres, ang tanan nga iya naluyagau.

11 Kag si Salomon naghatag kay
Hiram sing duha ka pulo ka libo ka ko-

ros nga trigo nga kalan-oa sang iya pa-

nimalay, kag duha ka pulo ka koros nga
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lana nga binayo. Naghatag sini si Sa-

lomon kay Hiram sa tagsa ka tuig.

12 Kag si lehoba naghatag kay Salo-

mon sing kaalam, subung sang iya gin-

siling sa iya. Kag may paghidaet sa

timga ni Hiram kag ni Salomon, kag
naghimo sila nga duha sing pagpakigka-
tipan.

13 Kag ginpadagyaw sang hari nga si

Salomon ang bug-os nga Israel ; kag ang
dagyaw nanginkatloan ka libo ka tawo.

14 Kag ginpadala niya sila sa Libano,
sa tagpuio ka libo sa tagsa ka bulan, sa

ila paginilisilis : sa bagay nga nagpuyo
sila sing isa ka bulan sa Libano kag duha
ka bulan sa ila mga balay. Kag si Ado-
niram nanginpangolo sadtong dagyaw.

15 Kag may kapitoan ?/m« ka libo si

Salomon nga mga manugdala sang mga
lulan, kag kawaloan ka libo nga mga
manugutud sa bukid :

16 Walay labut sang mga gobernador
nga pangolo ni Salomon, nga yara sila

sa ibabaw sang buluhaton, sa isip nga
may tatlo ka libo kag tatlo ka gatus,

nga may kagamhanan sa ibabaw sang
banwa nga nagapangabudlay.

17 Kag ang hari nagsogo, nga mag-
kuha sila sing dalagku nga mga bato,
mga bato nga may bill, nga sa paghimo
sang mga sadsaran sang Balay nga may
mga binasbasan nga mga bato.

18 Kag ang mga manugbalay ni

Salomon kag ang mga manugbalay ni

Hiram, kag ang mga Giblainhon nag-
palangutiid kag nag-alaman sang kahoy
kag sang mga bato sa pagpatindug sang
Balay.

Ang pagpatindug sang Simbahati.

6 KAG nahanabu, sa tuig nga apat ka
gatus kag kawaloan, sa tapus na

nga nakahalin ang mga inanak ni Israel
sa Egipto, sa ikapat ka tuig sang pagsu-
gud sang ginharian ni Salomon sa iba-
baw ni Israel, sa bulan nga Sib, nga amo
ang ikaduha ka bulan, nga nagsiigud sia

sa pagpatindug sang Balay ni lehoba.

2 Kag ang Balay nga ginpatindug sang
hari nga si Salomon kay lehoba may
kan-uman ka maniko ang kalaba, kag
duha ka pulo ang kasangkad, kag kat-
loan ka mga maniko ang kataas.

3 Kag ang silong sa atubangan sang
Simbahan sang Balay may duha ka pulo
ka maniko ang kalaba, siling sang ka-

sangkad sang Balay, kag napulo ka mani-
ko ang iya kasangkad sa atubangan sang
Bala3^

4 Kag naghimo sia sa Balay sing mga
talambuan nga natakpan sang mga bala-
tibat.

5 Kag nagpatindug sia man sa luyo
sang dingding sang Balay sing mga pa-
nalgan sa palibot batok sa mga dingding
sang Balay sa palibot sang Simbahan
kag sang orakulo ;* kag naghimo sia

sing mga hulut sa kilid sa palibot.

6 Ang panalgan nga naidalum among
lima ka maniko ang kasangkad, kag ang
sa tunga anum ka maniko ang kasang-
kad, kag ang ikatlo pito ka mga maniko
ang kasangkad ; kay sa gowa naghimo
sia sing mga buhin sa Balay, sa palibot,
agud nga indi ang mga busalug mag-
angut sa mga dingding sang Balay.

7 Kag ang Balay, sang pagpatindug,
ginpatindug sia nila sa mga bato nga
napamasbasan na sa lulukata ,sa bagay
nga kon patindugon nila sia, indi maba-
tian bisan pakang, bisan wasay, bisan
anong galamiton nga salsalon sa Balay.

8 Ang gawang sang hulut nga na-
tunga yara sa natoo nga luyo san^- Ba-
lay ; kag nagasalaka sila sa isa ka hag-
dan nga nagalibot sa salug nga tunga,
kag kutub sining sa tunga, pa ikatlo.

9 Sang ginpatindug niya ang Balay
kag gintapus niya sia, gin-aptan niya ang
Balay sing mga sukug kag talaytay nga
mga tapi nga sedro.

10 Kag ginpatindug niya ang mga sa-
lug batok sa bug-os nga balay, sa kata-
ason nga lima ka maniko ang tagsa ka
salug ; kag nagahalamboy sila sa Balay
nga may mga kahoy nga sedro.

11 Kag ang polong ni lehoba nag-
abut kay Salomon, nga nagasiling

:

12 "Nahanungud sini nga Balay, nga
imo ginapatindug, kon maglakat ka sa
akon mga palatukuran, kag kon magbu-
tang ka sa buhat sang akon mga tuluma-
non, kag kon bantayan mo ang tanan
nga akon mga sogo, nga maglakat ka sa
ila, niyan pagatumanon ko sa imo ang
akon polong, nga ginhanibal ko kay Da-
bid nga imo amay.

13 Kag magapuyo ako sa tunga sang
mga inanak ni Israel, kag indi ko pag-
bayaan ang akon banwa nga Israel."

* Orakulo, halambalan, ang duug nga
labing balaan, b. 16.
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14 Kag ginpatindug ni Salomon ang
Balay kag ginhuman niya ini.

15 Kag gindagpakan niya ang mga
dingding sang Balay nga sa suliid sang
mga lapi nga sedro : kag ginpandagpa-
kan niya sing kahoy sa suiud kutub sa

salug sang Balay tubtub sa angkub sang
atup

;
gintaklapan man niya ang salug

sing tapi nga sipres.

16 Kag gindagpakan niya ang duha ka-

pulo ka maniko, sa bahin nga labing

nasulud sang Balay, sang mga tapi nga
sedro kutub sa salug tubtub sa angkub
sang mga dingding

;
gindagpakan niya

sila sa sulud nga sa orakulo, ang duug
nga labing blaaan.

17 Kag ang Balay, nga amo ang sim-

bahan, may kap-atan ka maniko nga sa

atubangan.
18 Kag ang balay sa sulud nadagpa-

kan sing sedro, nga napanigban sing

mga oloatimon nga talunon kag mga
bukad nga mga bulak : ang tanan sedro,

wala gid sing makita nga bato.

19 Kag sa tunga sang Balay sa sulud
nag-aman sia sing isa ka orakulo sa

pagbutang didto sang kaban sang ka-

tipan ni lehoba.
20 Kag ang orakulo may duha ka pu-

16 ka maniko nga kalaba nga sa atu-

bangan, kag duha ka pulo nga kasangkad,
kag duha ka pulo nga kataas ; kag ginha-

lupan niya ini sing bulawan nga labing

ulay. Kag gindagpakan man niya ang
halaran sing sedro.

21 Kag ginhalupan ni Salomon sing

bulawan nga ulay ang balay sa sulud,

kag ginpahaiughugan niya nga may mga
taiikala nga bulawan ang kumbung sa

atubangan sang orakulo, kag ginhalupan
niya ini sing bulav/an.

22 Kag ginhalupan niya sing bulawan
ang bug-os nga Balay, ang bug-os nga
Balay tubtub nga nahuman ; ang bug-os
nga halaran, nga nagduut sa orakulo,

ginhalupan niya sing buiawan.

23 Kag naghimo man sia sa orakulo
sing duha ka kerubin nga kahoy nga
olibo nga talunon, ang tagsatagsa napulo
ka mga maniko ang kataason.

24 Kag ang isa ka pakpak sang keru-

bin may lima ka maniko, kag ang ikadu-

ha nga pakpak sang kerubin lima 7tian

ka rAaniko : napulo ka maniko kutub sa

ukbung sang isa ka pakpak tubtub sa

ukbung sang isa.

25 Kag ang ikaduha ka kerubin may

napulo ka maniko : ang duha ka kerubin
may isa sila lamang ka takus kag may
isa lamang ka dagway.
26 Ang kataason sang nahauna may

napulo ka maniko, kag subung man ang
ikaduha.

27 Kag ginbutang niya ang mga keru-
bin sa tunga sang Balay nga sa suliid.

Kag ang mga kerubin nagahulumlad
sang ila mga pakpak, sa bagay nga ang
pakpak sang isa nagaduut sa isa ka ding-
ding, kag ang pakpak sang ikaduha ka
kerubin nagaduut sa pihak nga ding-
ding, kag ang iban nga duha nila ka mga
pakpak nagaduutanay ang isa sa isa sa
tunga sang Balay.

28 Kag ginhalupan niya sing bulav/an
ang mga kerubin.

29 Kag ginpanigban niya ang tanan
nga mga dingding sang balay sa palibot,

nga ginpanigban niya sila sa mga dag-
way nga tiyondo sang mga kerubin, kag
sang mga paklang, kag sang mga bukad
nga mga bulak, sa sulud kag sa gowa.

30 Kag ginhalupan niya sing bulawan
ang salug sang balay, sa sulud kag sa

gowa.
31 Kag nga sa salamputan sang ora-

kulo naghimo sia sing gav/ang nga ka-

hoy nga olibo nga talunon ; kag ang
mga bakalan upud ang mga haligi

among ikalima ka bahin sang dingding.

32 Ang duha ka takup sang gawang
amo sila ang kahoy nga olibo nga
talunon ; kag ginpanigban sila niya sing

mga dagway sang mga kerubin, kag
sang mga paklang kag sang mga bukad
nga bulak; kag ginhalupan niya sila

sing bulawan, kag ginhalupan niya sing

bulawan ang mga kerubin kag ang mga
paklang.

33 Subung man naghimo sia, nga sa

gawang sang Simbahan, sing mga haligi

nga kahoy nga olibo nga talunon sa

ikap-at ka bahin sang dingding,

34 Kag sang duha ka takup nga kahoy
nga sipres : ang nahauna nga takup
may duha ka panid nga sarang mapilo-

pilo kag ang ikaduha ka takup may
duha ka panid nga sarang mapilopilo.

35 Kag ginpanigib niya sa ila ang
mga kerubin, kag ang mga paklang, kag
ang mga bukad nga mga bulak; kag
ginhalupan niya siia sing bulawan, nga
nataklap sa mga tinigban.

36 Kag ginpatindug niya ang patyo
nga sa sulud sa tatlo ka obay nga mga
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bato nga binasbasan, kag sa isa ka obay
nga mga balayan nga sedro.

37 Sa ikap-at ka tuig /// Salomon, sa

bulan sang Sib, ginpahamtang ang mga
sadsaran sang balay ni lehoba.

38 Kag sa ikapulo kag isa ka tuig, sa

bulan sang Bui, nga amo ang bulan nga
ikawalo, ginhuman ang Balay, sono sang
tanan niya nga mga polong kag sono
sang tanan niya nga mga tulum.anon :

ginpatindug sia sa pito ka tuig.

Ang pagpatiadug sang barianon nga baiay

ni Salomon.

7 SI Salomon nagpatindug man sang
iya balay ; sa napulo kag tatlo ka

tuig ginhuman niya sing bug-os ang iya

balay

:

2 Biisa ginpatindug niya ang balay
sang Talon sa Libano. May isa ka gatus

ka maniko sia nga kalaba, kag kalim-an
ka maniko nga kasangkad, kag katloan
ka maniko nga kataas, sa ibabaw
sang apat ka mga obay nga haligi nga
sedro, nga may mga balayan nga sedro
sa ibabaw sang mga haligi.

3 Kag napanagpakan sia sang mga
tapi nga sedro sa ibabaw, sa ibabaw
sang mga hulut nga nagatolongtong sa

kap-atan kag lima ka mga haligi, napulo
kag lima sa tagsa ka obay.

4 Kag may tatlo ka obay nga mga ba-
layan kag may mga talambuan nga naga-
atubang sang mga talambuan, sa tatlo

ka obay.

5 Kag ang tanan nga mga gav/ang
kag mga bakalan mga kasalo sila, sa
mga balayan; kag ang mga talambuan
nagaatubang sa mga talambuan, sa tatlo

ka obay.
6 Naghimo man sia sang Silong sang

mga haligi, nga may kalim-an ka mani-
ko ang kalaba kag katloan ka maniko
ang kasangkad, kag isa ka silong sa atu-
bangan nila, nga may mga haligi man,
kag may isa ka atangan sa alintaga sa
atubangan nila.

7 Kag naghimo man sia sang Silong
sang lingkoran nga harianon, nga sa
silong nga hulukmanan, nga didto sia

naghukom, kag gindagpakan niya sia

sang sedro, kutub sa isa ka salug tubtub
sa isa.

8 Kag ang iya balay, nga ginpuy-an
niya, sa iban nga patyo, nga yara sa su-
lud sang silong, among kaangay nga

pagtukud. Kag nagpatindug man si

Salomon sing isa ka balay nga kaangay
sini nga silong nga sa anak nga babae
ni Paraon, nga iya ginpangasawa.

9 Ining tanan itga mga pagtukudamong
mga bato nga mga mahal, nga gin-

pangutud sa talaksan kag ginpanglagari
sang lagari, sa suliid subung sang sa sago-
wa, kutub sa sadsaran tubtub sa angkub,
kag sa sagowa tubtub sa daku nga patyo.

10 Ang mga sadsaran among mga bato
nga mga mahal, mga dalagku nga mga
bato, mga bato nga tagpulo ka maniko
kag mga bato nga tagwalo ka maniko.

11 Kag sa ibabaw among mga bato
nga mga mahal, nga napamasbasan sono
sang mga takus, kag kahoy nga sedro.

12 Kag sa daku nga patyo sa palibot
may tatlo ka obay nga mga bato nga
napamasbasan kag isa ka obay nga mga
balayan nga sedro ; kag subung man sa
patyo nga sa suliid sang Balay ni lehoba
kag sa silong sang Balay.

Mga puni kag mga galamiton sang Simbahan.

13 Kag ang hari nga si Salomon nag-
padala sa pagpangita kay Hiram, kag
ginpakari niya sia gikan sa Tiro.

14 Anak sia sang isa kabalonga baba
sang kaliwatan ni Neptali kag ang iya
amay nangintaga-Tiro, nga manugpa-
ngabudlay sa tumbaga; kag puno sia

sing kaalam kag sa ihibalo kag sa kina-
adman sa paghimo sang tanan nga mga
buluhaton sa tumbaga. Kag nag-abut
sia sa hari nga si Salomon, kag naghimo
sia sang tanan niya nga buluhaton.

15 Kag ginhuman niya ang duha ka
haligi nga tumbaga. Ang kataason
sang isa sa ila among napulo kag walo
ka maniko, kag ang isa ka lubid nga
napulo kag duha ka maniko sarang ma-
katakus sang kanipulunon sang ikaduha.

16 Naghimo man sia sing duha ka
oloolo sang tinunaw nga tumbaga, agud
nga pagibutang sila sa ibabaw sang
mga ukbung sang mga haligi. Ang ka-
taason sang nahauna nga oloolo among
lima ka maniko, kag ang kataason sang
ikaduha ka oloolo, lima ka maniko.

17 May mga linala sa dagway sang
pinuna, kag mga lugway sa dagway nga
tinalikala, nga sa mga oloolo nga yara
sa mga ukbung sang mga haligi : pito

nga sa nahauna kag pito nga sa ikaduha
ka oloolo.
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1

8

Kag ginhimo niya ang raga haligi

:

kag may duha ka obay nga mga gra-

nada sa palibot sa ibabaw sang nahauna
nga linala sa pagtabon sang mga oloolo,

nga yara sa mga ukbung sang mga hali-

gi ; kag amo man ang ginhimo niya sa

ikaduha ka oloolo.

19 Kag ang mga oloolo nga yara sa

ibabaw sang mga haligi, sa silong, nga
nahimo siia sa dagway sang lirio, may
apat sila ka maniko.

20 Kag ang mga oloolo nga yara sa

ibabaw sang duha ka haligi labing mga
mataas pa, nga nagaingod sang habok
nga manipulon nga 3'^ara sa likod sang
linala, kag ang mga granada mga duha
ka gatus sa inobay, palibot, sa ibabaw
sang ikaduha ka oloolo.

21 Kag ginpatindug niya ang mga ha-
ligi malapit sa silong sang Simbahan

;

kag sang ginpatindug niya ang haligi sa

too, ginhingalanan niya sia nga lakin

;

kag sang pinatindug niya ang haligi sa
wala ginhingalanan niya sia nga Bohas.

22 Kag sa mga ukbung sang mga ha-
ligi may isa ka dagway nga lirio. Kag
natapus ang buluhaton sang mga haligi.

23 Kag naghimo sia sing isa ka dagat
sa tumhaga nga tinunaw nga mga napulo
ka maniko gikan sa isa ka luyo pa isa,

nga manipolon gid, kag ang iya kadalu-
mon lima ka maniko ; ang isa ka lubid

nga katloan ka maniko nakalibot gid sa

iya.

24 Kag ginalibutan sia, sa idalum
sang iya bibig, sang mga oloatimon sa
palibot, napulo sa tagsa ka maniko, nga
nagalilibot sa dagat sa palibot gid ; ang
mga oloatimon yara sa duha ka obay,
nga ginpanunaw sila iipud sa iya sang
sia gintunaw.

25 Kag natungtung sia sa ibabaw sang
napulo kag duha ka baka, nga ang tatlo

nagatulok sa Aminhan kag ang tatlo

nagatulok sa Katundan, kag ang tatlo

nagatulok sa Bagatnan, kag ang tatlo

nagatulok sa S diangan. Sa ibabaw nila

yara ang dagat pa ibabaw, kag ang mga
bull nila yara nayon sa sulud.

26 Ang kadamol sini among isa ka
dangaw, kag ang iya bibig nabasbasan
subung sang bibig sang isa ka tagayan,
sa dagway sang bukad sang lirio ; kag
makaigo sa iya ang duha ka libo ka
bat.

27 Kag naghimo man sia sing napulo
ka tunlungtungan nga tumbaga, nga ang

kalaba sang tagsa ka tulungtunganamong
apat ka maniko, kag ang kasangkad,
apat ka maniko, kag tatlo ka maniko
ang kataas.

28 Kag yari karon ang dagway sining
mga tulungtungan : may mga bandehado
sila kag ang mga bandehado yara sa
tunga sang mga unayan.
29 Kag sa ibabaw sang mga bande-

hado, nga yara sa tunga sang mga
unayan may mga leon, mga baka kag
mga kerubin ; kag sa ibabaw sang mga
unayan may isa ka tulungtungan nga sa
ibabav/ ; kag sa idalum may mga leon
kag mga baka kag mga girnalda nga
nagakalabit.

30 Ang tagsa ka tulungtungan may
apat ka aliltng nga tumbaga kag mga
bangtan nga tumbaga ; kag sa ila apat
ka pamusud may mga abaga. Kag
ang mga abaga mga tinunaw sa idalum
sang batiya sa kilid sang tagsatagsa ka
girnalda.

31 Kagang^baba, nga yara sa sulud
sang oloolo kag nga sa ibabaw, among
isa ka maniko ; kag ang baba sang oloolo

among tunga sang manipulon, sa dag-
way sa tulungtungan, nga isa ka maniko
kag tunga, kag sa ibabaw sang iya baba
may mga tinigban man ; kag ang ila

mga bandehado mga kasilo sila, indi

mga manipulon.

32 Kag ang apat ka aliling yadto sila

sa idalum sang mga bandehado, kag ang
mga singit sang mga aliling yara sa

tulungtungan : kag ang kataason sang
tagsa ka aliling isa ka maniko kag
tunga.

33 Kag ang dagway sang mga aliling

subung sang dagway sang mga aliling

sang isa ka kanga : ang ila mga singit,

mga pikit, mga gusuk, kag ang ila mga
kaangtan ang tanan tinunaw

;

34 Kag may apat ka abaga sa apat ka
pamusud sa tagsa ka tulungtungan ; ang
mga abaga sang tulungtungan unay sa

iya.

35 Kag sa nataasan sang tulungtu-

ngan, tunga ka maniko ang kataason,

may katunga sang manipulon sa bug-os
nga palibot ; kag sa ibabaw sang tu-

lungtungan, ang iya mga singit kag ang
iya mga bandehado, nga unay sa iya.

36 Kag gintigban niya ang mga tapi

sang mga singit kag sang iya mga
bandehado sing mga kerubin, kag mga
leon, kag mga paklang, sono sang kala-
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paron sang tagsatagsa kag mga girnalda
sa palibot.

37 Sa sini raghimo sia sing rapulo ka
tulungtungan : tanan sila sa isa lamang
ka tunaw, sa isa lamang ka takus, kag
sa isa lamang ka dagway.

38 Naghimo man sia sing napulo ka
batiya sa tumbaga : ang tagsa ka batij'a

makaigo ang kap-atan ka bat, kag ang
tagsatagsa ka batiya apat ka maniko

;

ang tagsa ka batiya yara sa ibabaw sang
isa ka tulungtungan, nga sa napulo ka
mga tulungtungan.

39 Kag ginbutang niya ang lima ka
tulungtungan sa lu3''o nga too sang
Balay, kag ang lima sa luyo nga wala
sang Balay. Kag ginpahamtang niya
ang dagat sa luyo nga too sang Balay
nayon sa Sidlangan, sa tampad sa Ba-
gatnan.

40 Kag naghimo si Hiram sing mga
alabohan, kag mga sudsud, kag mga
yahong. Kag gintapus ni Hiram ang
tanan nga buluhaton, nga ginhimo ni3^a

kay Salomon, nga sa Balay ni lehoba :

41 Ang duha ka haligi, kag ang duha ka
manipulon sang mga oloolo, nga yadto sa

nataasan sang mga haligi ; kag ang duha
ka mga linala nga sa pagtabon sarg du-
ha ka mga manipulon sang m.ga oloolo,

nga yadto sila sa ibabaw sang nataasan
sang mga haligi

;

42 Kag ang apat ka gatus ka mga
granada, nga sa duha ka mga linala,

duha ka obay nga mga granada sa tagsa
ka linala, nga sa pagtabon sang duha ka
manipulon sang mga oloolo, nga yadto
sa nataasan sang mga haligi

;

43 Kag ang napulo ka mga tulung-
tungan, kag ang napulo ka mga batiya
sa ibabaw sang mga tulungtungan

;

44 Kag ang dagat nga bugtong, kag
ang napulo kag duha ka mga baka sa
idalum sang dagat

;

45 Kag ang mga alabohan, kag ang
mga sudsud, kag ang mga yahong ; kag
ang tanan nga mga gamit, nga ginhimo
sa pinahining nga tumbaga ni Hiram sa
hari nga si Salomon nga sa Balay ni

lehoba.

46 Gintunaw ini sila sang hari, sa

kadulunan sang lordan, sa duta nga
hinishinison sa tunga sang Sukot kag
Sartan.

47 Kag nahanungud sining tanan nga
mga gamit ginbayaan ni Salomon nga
wala magtimbang sa ila, tungud sang da-

ku gid nga kadamuon nila : ang timbang
sang tumbaga wala pagusisaa.

48 Kag ginhimo ni Salomon ang
tanan nga mga kasangkapan nga didto
sa balay ni lehoba : ang halaran nga
bulawan, kag ang latok nga bulawan,
nga yara sa i3'-a ang mga tinapay sang
pahayag

;

49 Kag ang mga sadngan nga bula-
wan nga ulay, ang lima sa too, kag ang
lima sa wala, sa atubangan sang ora-
kulo ; kag ang mga bulak, kag ang mga
lamprahan kag ang mga kimpit nga
bulawan

:

50 Kag ang mga batiya, ang mga
kimpit, ang mga yahong, ang mga taga-
yan, kag ang mga insensario, nga
bulawan nga ulay gid ; kag ang mga
bisagra nga bulawan nga sa mga ga-

wang sang Balay, sa nasulud, sa duug
nga labing balaan, kag nga sa mga
gawang sang Balay sang Simbahan.

51 Kag ang bug-os nga buluhaton,
nga ginhimo sang hari nga si Salomon
nga sa Balay ni lehoba, nahuman sing

bug-OS gid. Kag ginpadala ni Salomon
ang ginbalaan ni Dabid nga iya amay

:

ang pilak, ang bulawan kag ang mga
gamit, kag ginbutang niya sila sa mga
bahandi sang Balay ni lehoba.

kng pagpahanungud sang Simbaban.

8NIYAN gintipon ni Salomon ang
mga tigulang sa Israel kag ang

tanan nga mga pangolo sang mga ka-
bikahan, ang mga dunganon sang mga
amay sang mga inanak ni Israel, sa hari
nga si Salomon sa lerusalem, sa pag-
pataklad sang kaban sang katipan ni

lehoba gikan sa banwa ni Dabid, nga
amo ang Sion.

2 Kag nagtilipon sa hari nga si Salo-
mon ang tanan nga mga tawo sa Israel,

sa piesta, sa bulan sang Etanim, nga
amo ang ikapito ka bulan.

3 Kag sang nag-alabut ang tanan nga
mga tigulang sa Israel, gindala sang
mga saserdote ang kaban.

4 Kag ginpataklad nila ang kaban ni

lehoba, kag ang Layanglayang sang pa-
kigkitaan kag ang tanan nga mga gamit
nga mga balaan nga yara sa Layang-
layang, kag ginpataklad sila sang mga
saserdote kag sang mga Lebinhon.

5 Kag ang hari nga si Salomon kag
ang bug-OS nga katilingban sa Israel,
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nga nagtilipon sa iya, yara sila upud
sa ij''a sa atubangan sang kaban, nga
nagahalad sing mga obeha kag mga
baka, nga tungud sang kadamuon indi

sila sarang maisip.

6 Kag ginpasuliid sang mga saserdote
ang kaban sang katipan ni lehoba,
sa iya duug, sa orakulo sang Balay, sa

duug nga labing balaan sa idaiimi sang
mga pakpak sang mga kerubin.

7 Kay ang m.ga kerubin nagahulum-
lad sang i la mga pakpak nayon sa ibabaw
sang duug sang kaban, kag sa ini gina-

tabunan sang mga kerubin ang kaban
kag ang iya mga yayongan sa ibabaw.

8 Kag ang mga yayongan may tama
ka kalabaon nga makita ang iya mga olo
kutub sa duug nga balaan, sa atubangan
sang orakulo ; apang indi sila makita
kutub sa gowa, kag didto sila tubtub
karon.

9 Wala gid sing bisan ano sa kaban
luwas lamang sang duha ka tapi nga
bato nga ginbutang ni Moises sa Oreb,
sang didto si lehoba nakigkatipan sa

mga inanak ni Israel, sang paghalin nila

sa duta sa Egipto,
10 Kag nahanabu sang paggowa sang

mga saserdote sa duug nga balaan, nga
ang panganud nagpund sang Balay ni

lehoba ;

11 Kag ang mga saserdote wala ma-
kasarang magtindug sa pag-alagad ba-
ngud sang panganud ; kay ang himaya ni

lehoba nagpuno na sang Balay ni leho-
ba.

Poiolongon kag palangayooa ni Salomon nga sa

paghalad saug Simbahan.

12 Niyan nagsiling si Salomon :
" Si

lehoba nagsiling, nga sia magapuyo sa

kadudulman.
13 Nakapatindug na ako sing isa ka

Balay nga puluy-an nga sa imo, isa ka
puluy-an agud nga magpuyo ka sa iya

sa ginapon."

14 Kag ginbalikid sang hari ang iya

nawung, kag ginpakamaayo niya ang
bug-OS nga katilingban sa Israel ; kag
ang bug-OS nga katilingban sa Israel

nagatindug.

15 Kag nagsiling sia: "Pakamaayo
hon si lehoba, nga Dios ni Israel, nga
naghambal sa iya baba kay Dabid, nga
akon amay, kag sa iya kamut gintuman
niya ang iya polong, nga nagasiling

:

16 Kutub sang adlaw nga ginpagowa
ko ang akon banwa nga Israel gikan sa
Egipto, .wala ako magpili sing banwa sa
tanan nga mga kabikahan sa Israel, nga
pagpatindugan sang balay, nga sa iya
yara ang akon ngalan, apang ginpili ko
si Dabid, agud nga ma^hari sa akon ban-
wa nga Israel.

17 Kag si Dabid, nga akon amay nag-
huput sa iya tagiposoon sang pagpatin-
dug sing balay nga sa ngalan ni lehoba,
nga Dios ni Israel.

18 Kag si lehoba nagsiling I^ay Da-
bid, nga akon amay : Tungud nga ikaw
naghuput sa imo tagiposoon sa pagpa-
tindug sing balay nga sa akon ngalan,
naghimo ka sing maayo sa paghuput
sini sa imo tagiposoon.

19 Walay sapayan, indi ikaw amo ang
magapatindug sing bala}'^, kondi ang imo
anak, nga magagowa sa imo mga talud-

tud, sia magapatindug sing balay nga sa

akon ngalan.
20 Kag gintuman ni lehoba ang iya

polong, nga ginmitlang niya ; kag ginpa-
tindug ako sa salili ni Dabid, nga akon
amay, kag ginpalingkod ako sa lingko-

ran nga harianon sa Israel, subung sang
ginsiling ni lehoba ; kag ginpatindug ko
ang Balay nga sa ngalan ni lehoba, nga
Dios ni Israel.

21 Kag nagbutang ako sa iya sing
duug nga sa kaban, nga sa iya yara ang
katipan ni lehoba, nga ginhimo niya sa

aton mga ginikanan, sang pagpagowa
niya sa ila sa duta sang Egipto."

22 Kag nagtindug si Salomon sa atu-

bangan sang halaran ni lehoba, sa atu-

bangan sang bug-OS nga katilingban sa

Israel, kag nagbayaw sia sang iya mga
kamut sa langit,

23 Kag nagsiling sia: "Oh lehoba,
Dios ni Israel, wala sing Dios nga su-

bung sa imo sa mga langit sa ibabaw,
bisan sa idalum saduta, nga nagabantay
ka sang katipan kag sang kalooy sa imo
mga alagad, nga nagalalakat sa atuba-

ngan mo sa bug-OS nila nga tagiposoon.

24 Kay ginbantayan mo sa imong
alagad nga si Dibid, nga akon amay
ang ginsiling mo sa iya : ginsiling mo
/;// sang imo baba, kag sa imo kamut
gintuman mo ang imo polong, subung
sang makita sining adlaw.

25 Busa karon, lehoba, Dios ni Israel,

tumana sa imong alagad nga si Dabid,
nga akon amay, ang ginpanaad mo sa

442



8.26. I HARI. 8.43.

iya, nga nagasiling: Indi makulang
ang lalaki sa imo, sa atubangan nakon,
nga maglingkod sa lingkoran nga hari-

anon sa Israel, lamang nga ang imo
mga anak magbalantay sang ila dala-

non, nga maglalakat sila sa atubangan
nakon, subung nga ikaw naglakat sa

atubangan nakon.
26 Busa karon, Dios sa Israel, gina-

ampo ko sa imo, nga magmalig-on ang
imo polong, nga ginmitlang mo sa imo
alagad nga si Dabid, nga akon amay.

2/ Apang ,; matuud bala nga ang
Dios magapuyo sa ibabaw sang duta ?

Yari karon, nga ang m.ga langit kag ang
mga langit sang mga langit indi sarang
sila sa imo makapahaigo, labi na gid

ining balay nga akon ginpatindug sa

imo.

28 Walay sapayan, linga ang panga-
muyo sang imo alagad kag ang iya pa-

langayoon, oh lehoba, nga akon Dios,

sa pagpamati sang pagsingit kag sang
pangamuyo sang imo alagad, nga naga-
himo sia karon sa atubangan mo

;

29 Agud nga magmuluklat ang imo
mga mata sa adlaw kag sa gab-i sa iba-

baw aining Balay, sa ibabaw sang duug,
nga imo ginsiling : Ang akon ngalan
magapuyo didto, kag agud nga magapa-
mati ka sang pangamuyo, nga pagahi-
moon sang imo alagad sa sini nga duug.

30 Kag magpamati-ka sang pangamu-
yo sang imo alagad kag sang imo banwa
nga Israel, kon magpalangamuyo sila

nayon sa sini nga duug ; busa pamatian-
mo sa mga langit, sa imo duug nga pu-
luy-an ;

pamatii kag patawara,

31 Kon ang isa ka tawo magpakasala
batok sa iya isigkatawo, kagpagapiliton
sia sing panumpa, nga papanumpaon sia,

kag sia magkari kag raagpanumpa sa
atubangan sang imo halaran sa sini nga
Balay

;

32 Niyan pamatii kutub sa mga la-

ngit, kag buhata kag hukmi ang imo mga
alagad, nga pagtagudilian mo ang ma-
lauton, nga ipabalik ang iya pagginawi
sa ibabaw sang iya olo, kag nga pagpa-
kamatarungon mo ang matarung, sa pag-
hatag sa iya sono sang iya katarungan.

33 Kon ang imo banwang Israel pag-
dag-on sa atubangan sang iya mga ka-
away, tungud nga nakasala sila batok
sa imo, kag kon sa imo magbalalik sila

kag pagdayawon nila ang imo ngalan.

kag magpalangamuyo sila, kag mag-
palakilooy sa imo sa sini nga Balay

;

34 Niyan pamatii sila sa mga langit

kag pataw^ara ang sala sang imo ban-
wang Israel, kag iuli sila sa duta, nga
ginhatag mo sa ila mga ginikanan.

35 Kon ang mga langit pagtakpan kag
indi magulan, tungud nga sila nakasala
batok sa imo, kag kon magpalangamuyo
sila sa imo sa sini nga duug, kag pagda-
yawon nila ang imo ngalan, kag talik-

dan nila ang ila sala, sang ikaw maga-
papaubus sa ila

;

36 Niyan pam.atii sila sa mga la-

ngit, kag patav/ara ang sala sang imo
mga alagad kag sang imo banwang Is-

rael, kay gintudloan mo sila sang maayo
nga dalan, nga ila pagalaktan ; kag iha-

tag sa ila ang mga ulan sa ibabaw sang
imo duta, nga ginhatag mo sa imo ban-
wa nga palanublion.

37 Kon sa duta may gutum, kon may
kamatay, kon may panlaya kag gusim,
kon apan, kon lukso, kon paglibutan sia

sang iya mga kaaway sa duta nga didto
ang iya mga gawang, sa tanan nga
kalalat-an, sa tanan nga baJatian

;

38 Sa tanan nga pangamuyo, sa tanan
nga pagpakilooy, nga pagabuhaton sang
bisan sin-o nga tawo kon sang bug-os
nga banwang Israel ; sang makakilala
ang tagsatagsa sang kalalat-an sang iya
tagiposoon, kag paguntayon nila ang ila

mga kamut nayon sa sini nga balay

;

39 Niyan pamatii sila sa mga langit,

nga lingkoran sang imo puluy-an, kag
patawara sila kag himoa, kag ihatag sa
tagsatagsa, sono sa ila mga dalanon,
ikaw nga nakakilala sang ila tagiposo-
on (kay lamang ikaw nakakilala sang ta-

giposoon sang tanan nga mga anak sang
mga tawo)

;

40 Agud nga magkahadluk sila sa imo
sa tanan nga mga adlaw nga magakabu-
hi sila sa ibabaw sang nawung sang du-
ta, nga ginhatag mo sa amon mga gini-

kanan.

41 Labut pa, nahanungud sa dumu-
luong, nga indi iya sang imo banwang
Israel, nga magkari gikan sa malayo
nga duta, bangnd sang imo ngalan

42 (Kay mabatian nila ang imo daku
nga ngalan kag ang imo mabaskug nga
kamut, kag ang imo inuntay nga but-
kon) ; kon magkalari sila sa pagpanga-
muyo sa sini nga balay;

43 Niyan pamatii sa mga langit, nga
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lingkoran sang imo puluy-an, kag bu-

hata, sono sa yadtong tanan nga paga-
pangayoon sa imo sining dumuluong,
agud nga ang tanan nga mga banwa sa

duta makakilala sang imo ngalan, kag
magkalahadluk sila sa imo, subung sang
imo banwang Israel, kag makahibalo
sila, nga ang imo ngalan among ginata-

wag sa ibabaw sini nga Balay, nga akon
ginpatindug.

44 Kon ang imo banwa maggowa sa

pag-awayan batok sa iya mga kaaway,
sa dalan nga pagapakadtoan mo sa ila,

kag mangamuyo sila kay lehoba nayon
sa banwa, nga imo ginpili kag nayon sa

Balay nga akon ginpatindug sa imo nga-
lan;

45 Niyan pamatian mo sa mga langit

ang ila pangamuyo kag ang ila pagpaki-
looy, kag himoon mo sa ila ang katad-

lungan.

46 Kon makasala sila batok sa imo
(kay waiay tawo nga wala makasala),

kag maakig ka batok sa ila, kag itugyan

mo sila sa atubangan sang kaaway, kag
ang mga magbihag sa ila, pagadalhon
sila nga mga bihag sa duta sang ka-

away, malayo kon malapit

;

47 Niyan kon maulian sila sa ila kau-
galingon, sa duta nga didto nabihag
sila ; kon magliliso sila kag magpakilooy
sila sa imo, sa duta sang mga nagbilihag

sa ila, nga nagasililing : Nakasala kami
kag naghimo kami sing malain ; sing ma-
dauton gid nagbuhat kami,

48 Kag kon magliliso sila sa imo sa

bug-OS nila nga tagiposoon kag sa bug-
os nila nga kalag, sa duta sang ila mga
kaaway, nga nagdala sa ila nga mga
bihag, kag kon magpalangamuyo sila,

nga nagabalikid nayon sa ila duta, nga
imo ginhatag sa ila mga ginikanan, sa

banwa nga imo ginpili kag nayon sa

Balay, nga akon ginpatindug nga sa

imo ngalan

;

49 Niyan pamatii sa mga langit, nga
lingkoran sang imo puluy-an, ang ila

pangamuyo kag ang ila mga pakilooy,

kag himoon-mo sa ila ang katadlungan
;

50 Kag patawara ang imo banwa sang
sala nga nahimo batok sa imo, kag sang
tanan nila nga mga paglalis, nga gin-

lalis nila batok sa imo ; kag buhaton
mo sila nga iligoon sang kalooy sa

atubangan sang nagdalala sa ila nga
mga bihag, kag nga may pagkalooy sila

sa ila

;

51 Kay sila among imo banwa kag
imo palanublion, nga ginpagowa mo sa
Egipto, gikan sa tunga sang dapug nga
salsalon

;

52 Nga ang imo mga mata magmuklat
sa pagpakilooy sang imo alagad, kag sa
pagpakilooy sang imo banwang Israel,

sa pagpamati sa ila sa tanan nga mag-
palanawag sila sa imo.

53 Kay ginpain mo sila nga sa imo,
nga imo panublion, sa tanan nga mga
banwa sa duta, subung nga ginsiling mo
tungud kay Moises, nga imo alagad,

sang pagpagowa mo sa amon mga gini-

kanan sa Egipto, oh Ginoo nga si

lehoba."

54 Kag nahanabu nga, sang pagkata-
pus ni Salomon sa paghimo sining tanan
nga pangamuyo kag sining pagpakilooy
kay lehoba, nagtindug sia sa atubangan
sang halaran ni lehoba, nga didto sia

naglohod kag nga nagbayaw sia sang iya

mga kamut sa langit.

55 Kag sang nakatindug sia, ginpaka-
maayo niya ang bug-os nga katilingban
sa Israel, nga nagasiling sa mataas nga
tingug

:

56 " Dalayawon si lehoba, nga nag-
hatag sing pagpahuway sa iya banwang
Israel, sono sang tanan nga iya gin-

siling : Bisan isa ka polong wala
magkulang sang tanan nga iya maayo
nga polong, nga ginmitlang niya sa

lalang ni Moises, nga iya alagad.

57 Manginkaupud naton si lehoba,

nga amon Dios, subung nga nanginka-
lipud sang aton mga ginikanan ; kag nga
indi kita niya pagbulagan, bisan pag-
bayaan,

58 Agud nga ipaduyog niya ang aton
tagiposoon nayon sa iya, agud nga
maglakat kita sa tanan niya nga mga
dalanon, kag bantayan naton ang iya

mga sogo, ang iya mga palatukuran kag
ang iya mga tulumanon, nga ginsogo
niya sa aton mga ginikanan.

59 Kag kabay pa nga ining mga po-
long, nga akon ginapangamuyo karon sa

atubangan ni lehoba, magmalapit sila

kay lehoba, nga aton Dios, sa adlaw kag
sa gab-i, agud nga paghimoon niya ang
katadlungan sa iya alagad, kag ang
katadlungan sa i3'^a banwa nga Israel,

sa matagadlaw ang butang sang adlaw,

60 Agud nga ang tanan nga mga
banwa sa duta makahibalo, nga si leho-
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ba among Dios, kag nga wala na sing

liwan.

61 Busa, kabay pa nga ang inyo tagi-

posoon magmanginhimpit nga sa kay
lehoba, nga aton Dios, sa paglakat sa

iya mga palatukuran kag sa pagbantay
sang iya mga sogo, subung sang karon
nga adlaw."

62 Kag ang hari, kag ang bug-os nga
Israel upud sa iya, naghalalad sila sing

mga halad sa atubangan ni lehoba.

63 Kag naghalad si Salomon, nga sa

mga halad sa paghidaet, nga ginhalad
niya sila kay lehoba, sing duha ka pulo
kag duha ka libo ka baka, kag isa ka
gatus kag duha ka pulo ka libo ka obeha.
Sa sini ginpahanungud sang hari kag
sang tanan nga mga inanak ni Israel

ang Balay ni lehoba.

64 Sadto gid nga adlaw ginpakaba-
laan sang hari ang tunga sang patyo,
nga yara sa atubangan sang Balay ni

lehoba, kay naghalad sia didto sing mga
halad nga sinunog kag sing mga halad
nga kalan-on, kag sang mga tambok
sang mga halad sa paghidaet, tungud
kay ang halaran nga tumbaga, nga yara
sa atubangan ni lehoba, tama ka diyotay
nga indi magigo sa iya ang mga halad
nga sinunog, kag ang mga halad nga
kalan-on kag ang mga tambok sang
mga halad sa paghidaet.

65 Sa sadto nga dag-on si Salomon
naghimo sing piesta, kag upud sa iya
ang bug-OS nga Israel \ kutub sa salam-
putan sa Amat tubtub sa sapa sang
Egipto, ang isa ka daku nga katilingban
sa atubangan ni lehoba, nga aton Dios,
sa pito ka adlaw kag pito pa ka adlaw,
kon sayoron, sa napulo kag apat ka
adlaw.

66 Sa ikawalo ka adlaw ginpapauli
niya ang banwa ; kag sila nagpakamaayo
sa hari, kag nagpalauli sila sa ila mga
layanglayang nga mga malipayon, kag
mga bulahan sa tagiposoon, tungud sang
tanan nga mga kaayohan, nga ginhimo
ni lehoba kay Dabid, nga iya alagad,
kag sa Israel, nga iya banwa.

Ikaduha nga pagpahayag sang Dios kay Salomon.

9 KAG sang pagkatapus ni Salomon
sang buluhaton sang Balay ni le-

hoba kag sang balay sang hari, kag sang
tanan nga kahamut-an nga buut niya
paghimoon

;

2 Nahanabu, nga si lehoba nagpaha-
yag kay Salomon sa makaduha, subung
sang pagpahayag niya sa iya sa Gabaon.

3 Kag nagsiling sa iya si lehoba

:

"Ginpamatian ko ang imo pangamuyo
kag ang imo pagpakilooy, nga ginhimo
mo sa akon atubangan : ginpakabalaan
ko ini nga Balay, nga imo ginpatindug,
sa pagbutang sa iya sang akon ngalan
sa gihapon ; kag sa iya yara ang akon
mga mata kag ang akon tagiposoon sa
tanan nga mga adlaw.

4 Kag kon ikaw maglakat sa atuba-
ngan nakon, subung sang paglakat ni

Dabid, nga imo amay, sa pagkalubus sa

tagiposoon, kag sa katadlungan sa pag-
buhat sono sang tanan nga akon ginsogo
sa imo, kag sa pagbantay sang akon
mga palatukuran, kag sang akon mga
tulumanon

;

5 Niyan pagapalig-unon ko ang ling-

koran nga harianon sang imo ginharian
sa ibabaw ni Israel sa gihapon, subung
sang ginhambal ko kay Dabid, nga imo
amay, nga nagasiling : Indi magakulang
sa imo ang lalaki sa lingkoran nga ha-
rianon sa Israel.

6 Apang kon magtalikod kamo sa
akon, kamo kag ang inyo mga anak,
kag indi ninyo pagbantayan ang akon
mga sogo kag ang akon mga palatuku-
ran, nga ginabutang ko sa atubangan
ninyo, kondi nga magpalakadto kamo
kag mag-alalagad kamo sa liwan nga
mga dios, nga nagalayaub kamo sa
alubangan nila

;

7 Pagapanason ko si Israel sa ibabaw
sang nawung sang duta, nga akon gin-

hatag sa ila ; kag ini nga balay, nga
akon ginpakabalaan nga sa akon nga-
lan, akon pagaisikway sa atubangan
nakon, kag si Israel manginhulobaton
kag kaladlawan sa tunga sang tanan nga
mga banwa.

8 Kag nahanungud sini nga balay,
nga tama ka mataas, bisan sin-o nga
makaagi sa iya, m.akibut kag makapani-
hol ; kag m.agasiling: iKay ngaa bala
ginhimo ni lehoba ang subung sini sa
sini nga duta kag sa sini nga balay ?

9 Kag magasiling : Tungud nga gin-

bayaan nila si lehoba, nga ila Dios, nga
nagpagowa sa ila mga ginikanan sa

duta sang Egipto, kag nagilimpon sila sa

liwan nga mga dios kag naglayaub sila

sa atubangan nila, kag gin-alagad nila
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sila ; tungud sini ginpakari ni lehoba sa

ibabaw nila ining tanan nga kalainan."

Mga banwa nga ginpatindus ni Salomon.—Ang
iya mga sakayaa.

10 Kag, sang lumisad na ang duha ka
pulo ka tuig, nga si Salomon nakapatin-
dug na sang duha ka balay, ang Balay
ni lehoba kag ang balay sang hari

;

11 Nahanabu, nga si Hiram, nga hari

sa Tiro, sang naghatag sia kay Salomon
sing kahoy nga sedro kag sipres, kag
buiawan, sono sang iya luyag, niyan
ang hari nga si Salomon naghatag kay
Hiram sing duha ka pulo ka mga banwa
sa duta sa Galilea.

12 Kag si Hiram naggowa gikan sa

Tiro sa pagtan-aw sang mga banwa, nga
ginhatag sa iya ni Salomon, kag wala
sila mahamuti sa iya mga mata.

13 Kag nagsiling sia: "iAno bala
ining mga banwa, nga ginhatag mo sa

akon, litud ko?" Kag ginhingalanan
niyasila: "Ang Duta sa Kabul," nga
among ngalan nila tubtub karon.

14 Kag si Hiram nagpadala sa hari

sing isa ka gatus kag duha ka pulo ka
talanton nga buiawan.

15 Kag ini amo ang katarungan sang
dagyaw, nga ^inbutang sang hari nga si

Salomon, sa pagpatindug sang Balay ni

lehoba kag. sang iya balay kag sa Milo,

kag sang kuta sa Jerusalem, kag sa

Asor, kag sa Megido, kag sa Geser.

16 Si Paraon, nga hari sa Egipto,
nakataklad kag nakakuha sang Geser kag
ginsunog niya sia sa kalayo, kag gin-

patay niya ang mga Kanaanhon, nga
nagapuluyo sa banwa ; kag ginhatag
niya sia nga hatag sa iya anak nga
babae, nga asawa ni Salomon.

17 Busa, ginpatindug ni Salomon ang
Geser kag ang Bet-horon nga sa Idalum.

18 Kag ang Baalat, kag ang Tamor,
sa kahanayakan, sa duta,

19 Subung man ang tanan nga mga
banwa sang kasangkapan nga iya ni

Salomon, kag ang mga banwa nga sa

mga kanga, kag ang mga banwa nga sa

mga manugkabayo, kag ang tanan nga
nahamut-an ni Salomon sa pagpatindug
sa Jerusalem, sa Libano kag sa bug-os
nga duta sang iya ginharian.

20 Nahanungud sa tanan nga mga
katawohan, nga nagkalabilin sa mga
Amorinhon, sa mga Hetinhon, sa mga

Peresinhon, kag sa sa mga Hebinhon
kag sa mga lebusinhon, nga indi sila

nahanungud sa mga inanak ni Israel

;

21 Sa ila mga inanak nga nagkala-
bilin sa duta sa olehe nila, nga wala
matagudilii sang mga inanak ni Israel,

ginhimo ni Salomon nga dagyaw nga
sa mga pagpangabudlay nga inalagad
tubtub karon.

22 Kag walay bisan sin-o sang mga
inanak ni Israel nga ginbutang ni Salo-
mon sa kahiolipnan, kay mga tawo sila

sa pag-awayan, kag ang iya mga solo-

goon, kag ang iya m_ga dunganon, kag
ang iya mga pangolo, kag ang mga
manugmando sang iya mga kanga kag
sang iya mga manugkabayo.

23 Yari karon ang isip sang mga
pangolo sang mga gobernador sang
mga buluhaton ni Salomon, mga lima
sila ka gatus kag kalim-an, nga yara
sila sa ibabaw sang banwa, nga naga-
pangabudlay sa buluhaton.

24 Apang nagtaklad ang anak nga
babae ni Paraon gikan sa banwa ni

Dabid sa iya balay, nga ginpatindug sa

iya ni Salomon ; niyan ginpatindug niya
ang Milo.

25 Kag si Salomon naghalad sing
makatlo sa tagsa ka tuig sing mga
halad nga sinunog kag mga halad sa

paghidaet sa ibabaw sang halaran, nga
iya ginpatindug kay lehoba ; kag nag-
sunog sia sing mga pahamot sa ibabaw
niya, nga yara sa atubangan ni lehoba,

kag ginhuman niya ang balay.

26 Naghimo man ang hari nga si Sa-
lomon sing isa ka kasakayanan sa Esion-
Geber, nga yara malapit sa Elat, sa bay-
bayon sang dagat nga Mapula, sa duta
sa Edom.

27 Kag ginpadala ni Hiram ang iya

mga alagad nga mga sakayanon nga
mga sampaton sa dagat, sa kasakayanan
upud sang mga alagd ni Salomon.

28 Kag nagpalakadto sila sa Opir, kag
nagkuluha sila didto sing buiawan, nga
apat ka gatus kag duha ka pulo ka ta-

lanton, kag gindala nila ini sa hari nga
si Salomon.

Ang hari nga babae sa Seba nag-abut sa

pagtan^aw kay Saloonoa.

Ar\ KAG sang nabatian sang hari nga
ivJ* babae sa Seba ang kabantugan ni

Salomon, nga sa ngalan ni lehoba, nag-

446



10.2, I HARI. 10. 20.

abut sia sa pagtilaw sa iya nga may mga
paktakon.

2 Kag nag-abut sia sa Jerusalem upud
ang labing daku nga buylog, nga 7nay

mga kamelyo, nga nagadalala sing mga
pahamut kag sing bulawan sa bugana
gid, kag sing mga bato nga mga mala-

halon. Kag nag-abut sia kay Salomon,
kag ginpahayag niya sa iya ang tanan

nga yara sa iya tagiposoon.

3 Kag si Salomon nagsaysay sa iya

sang tanan niya nga mga polong : wala
sing bisan ano nga natago sa hari, nga
wala pagisaysay sa iya.

4 Kag sang ang hari nga babae sa Se-

ba nakakita sang tanan nga kaalam ni

Salomon kag sang balay nga iya ginpa-

tindug,

5 Kag sang mga pagkaon sa iya latok,

sang paglingkod sang iya mga alagad,

sang pag-alagad sang iya mga sologoon
kag sang ila mga panapton, sang iya

mga manugtagay, kag sang iya mga ha-

lad nga sinunog, nga ginahalad sa balay
ni lehoba, wala na sia sing ginhawa.

6 Kag nagsiling sia sa hari :
" Matuud

ang akon nabatian sa akon duta sang
imo mga pinoiongan kag sang imo kaa-

lam.
7 Apang ako wala magtoo sini nga

mga butang, tubtub nga nagkari ako kag
ang akon mga mata nakakita sa ila.

Kag yari karon nga bisan pa ang ka-

tunga wala pagisugid sa akon : ang imo
kaalam kag kauswagan nagalabaw sang
tanan nga kabantugan nga akon nabati-

an.

8 Mga bulahan ang imo mga tinawo,

mga bulahan ang imo rnga alagad, nga
yara sila sa dayon gid sa imo atubangan,
nga nagapalamati sila sang imo kaalam.

9 Pagpakamaayohon si lehoba, nga
imo Dios, nga nahamuut sa imo, sa pag-
butang sa imo sa lingkoran nga haria-

non sa Israel. Tungud kay si lehoba
naghigugma sa gihapon kay Israel, gin-

butang ka niya nga hari, agud nga mag-
himo ka sing katadlungan kag kataru-
ngan."

10 Kag naghatag sia sa hari sing isa

ka gatus kag duha ka pulo ka talanton
nga bulawan, kag sing madamu gid nga
mga pahamut kag sang mga bato nga
malahalon. Wala na gid mag-abut ang
tama ka kabugana sang mga pahamut
sang ginhatag sang hari nga babae sa

Seba sa hari nga si Salomon.

11 Kag ang kasakayanan ni Hiram,
nga nagdala sing bulawan gikan sa Opir
nagdala man gikan sa Opir sing mada-
mu gid nga kahoy nga sandalo kag mga
bato nga malahalon.

12 Kag sa kahoy nga sandalo naghi-
mo ang hari sing mga talangtang nga sa

balay ni lehoba kag nga sa mga balay
sang hari, sing mga arpa man kag mga
salterio nga sa mga manugkanta. Wala
na gid mag-abut ang kasubung nga ka-

hoy nga sandalo, bisan nakit-an tubtub
karon.

Mangad, pagkahalangdoc, kag himaya ni Salomon.

13 Kag ang hari nga si Salomon nag-
hatag sa hari nga babae sa Seba sang
tanan nga iya naluyagan sa pagpangayo
sa iya, walay labut sang ginhatag sa iya

ni Salomon, subung sang masarangan
sang kamut sang hari nga si Salomon.
Kag sia napauli kag napakadto sa iya

duta, sia kag ang iya mga sologoon.

14 Ang kabug-aton sang bulawan nga
nag-abut kay Salomon sa tagsa ka tuig

among anum ka gatus kan-uman kag
anum ka talanton nga bulawan

;

15 Walay labut ang ginhaton niya sang
mga manuglibud, kag sang palangitan-an
sang mga manugbaligya, kag sang tanan
nga mga hari sang banwa nga kalibugan
kag sang mga gobernador sang duta.

16 Kag nagbuhat man ang hari nga si

Salomon sing duha ka gatus ka taming
nga bulawan nga pinakang, nga naga-
gamit nga sa tagsa ka taming sing anum
ka gatus ka siklo nga bulawan.

17 Kag tatlo man ka gatus ka kalasag
nga bulawan nga pinakang, nga naga-
gamit sa tagsa ka kalasagsing tatlo ka
mina nga bulav/an ; kag ginbutang sila

sang hari sa balay sang Talon sang
Libano.

18 Naghimo man ang hari sing isa ka
daku nga lingkoran nga harianon nga
tiposo, kag ginhalupan niya ini sang
bulawan nga ulay

;

19 Ang lingkoran nga harianon may
anum ka alintaga kag ang naibabaw niya
matipulon nga sa idagan ; kag sa isa ka
bahin kag sa isa may mga halambuyan
nga malapit sa lingkoran, kag duha ka
leon nga nagatindug sa ingod sang mga
halambuyan.
20 Kag napulo kag duha ka leon

nga nagatindug sa ibabaw sang mga
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alintaga, sa isa ka bahin kag sa isa.

Wala sing bisan ano nga kasubung, nga
ginhimo nga sa bisan ano nga ginha-

rian.

21 Kag ang tanan nga mga ilimnan
sang hari nga si Salomon mga bulawan,
kag subung man ang tanan nga mga
lahang sang balay sang Talon sang
Libano among lunsay nga bulawan

;

wala gid sing pilak. Sa kaadlawan ni

Salomon ang pilak wala pagpakama-
hala.

22 Kay ang hari may kasakayanan,
nga nagpanakayon sa Tarsis upud ang
kasakayanan ni Hiram : sa makaisa sa

tagsa ka tatlo ka tuig nag-abut ang
kasakayanan gikan sa Tarsis, kag nag-
dald sing bulawan, sing pilak, sing

tiposo, sing mga amo kag mga pabo.

23 Kag ang hari nga si Salomon
nanginlabaw sa tanan nga mga hari

sang duta sa mangad kag sa kaalam.

24 Kag ang bug-os nga duta nag-
himulat pagtan-aiv sang nawung ni Sa-
lomon sa pagpamati sang iya kaalam,
nga ginbutang sang Dios sa iya tagipo-

soon.

25 Kag ang tagsatagsa nagdala sa iya
sang iya dolot : mga suludlan nga bu-
lawan, mga suludlan nga pilak, mga
panapton, mga hinganiban, mga paha-
mut, mga kabayo, kag mga mula, sa

tuigtuig.

26 Kag gintipon ni Salomon ang mga
kanga kag ang mga manugkabayo : kag
may isa ka libo kag apat ka gatus ka
kanga kag napiilo kag duha ka libo ka
manugkabayo, nga iya ginpamutang
sa mgakabanwaanan nga sa mga kanga,
kag upud sa hari sa Jerusalem.

27 Kag ginhimo sang hari, nga pag-
pakainahalon sa Jerusalem ang pilak

subung nga mga bato, kag ang mga
sedro subung sang mga sikomoro, nga
yara sa mga manubo, nga may tama ka
damu.

28 Kag ang duug nga ginkuhaan sang
mga kabayo ni Salomon among Egipto

;

kag gindala sila sa pinanong : ang mga
manugbaligya sang hari nagkaladto sa

pagpangita sing panong sa bili nga
kasugtanan.

29 Kag ginpataklad kag ginpagowa
sa Egipto ang kanga sa hiii nga anum
ka gatus ka siklo nga pilak; kag ang
kabayo sa isa ka gatus kag kalim-an

;

kag sa sini gindala man nila sila, upud

sa ila, nga sa tanan nga mga hari sang
mga Hetinhon kag sang mga Aramin-
hon.

Si Salomon ginapabuyo sa diwatahan.—Kaakijt
sang Dios batok sa iya.

I-j
APANG ang hari nga si Salomon

1 naghigugma, walay labut sang anak
nga babae ni Paraon, sa madamu nga
mga babae nga mga dumuluong : sa mga
Moabinhon, sa mga Amoninhon, sa mga
Edominhon, sa mga Sidoninhon kag sa
mga Hetinhon

;

2 Nga sa mga katawohan nila sini

nagsiling si lehoba sa mga inanak ni

Israel :
" Indi kamo magsuluhid sa ila,

bisan sila magsululud sa inyo ; kag sa
pagkamatuud gid, pagapaisolon nila ang
inyo mga tagiposoon sa olehe sang ila

mga dios." Sa ila sini nga mga katawo-
han nakigimpon si Salomon tungud
sang gugma.

3 Kag naghuput sia sing pito ka gatus
ka asawa nga mga harianon nga anak
nga babae, kag tatlo ka gatus ka mga
babae, kag ang iya mga babae nagpaisol
sang iya tagiposoon.

4 Kay, sang si Salomon tigulang na,

ginpaisol sang ij'^a mga babae ang iya

tagiposoon sa olehe sang liwan nga mga
dios ; kag ang iya tagiposoon indi na
himpit kay lehoba, nga iya Dios, subung
sang tagiposoon sang iya amay nga si

Dabid
5 Kay si Salomon nagsunud kay As-

tarot, Dios nga babae sang mga idonin-

hon, kag kay Milkom, nga kalangil-aran

sang mga Amoninhon.
6 Kag ginhimo ni Salomon ang ma-

lain sa mga mata ni lehoba, kag indi

nagsunud sia sing himpit kay lehoba,

subung kay Dabid, nga iya amay.

7 Niyau si Salomon nagpatindug sing

isa ka duug nga mataas kay Kemos, nga
kalangil-aran sa Moab, sa bukid nga na-

gaatubang sa Jerusalem, kag kay Molok,
nga kalangil-aran sang mga inanak ni

Amon.
8 Kag amo ini ang ginhimo mya nga

sa tanan nga iya mga babae nga mga
dumuluong, nga nagpasunog sila sing

mga pahamut kag nga naghalalad sila sa

ila mga dios.

9 Kag naakig si lehoha batok kay Sa-

lomon, tungud nga nagtalang ang iya

tagiposoon kay lehoba nga Dios ni Is-
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rael, nga nakapahayag sa iya sing maka-
duha.

10 Kag nagsogo sia sa iya, nahanu-
ngud sini, nga indi magsunud sia sa

liwan nga mga dios ; apang sia wala
magbantay sang ginsogo sa iya ni leho-

ba.

11 Kag nagsiling si lehoba kay Salo-

mon :
'* Tungud nga ini yara sa imo,

kag wala mo pagbantayi ang akon kati-

pan kag ang akon mga palatukuran, nga
ginsogo ko sa imo, pagsabniton ko ang
ginharian sa imo, kag pagaitugyan ko
ini sa imo alagacl.

12 Lamang nga indi ko paghimoon
ini sa imo mga adlaw, tungud sa paghi-

gugma kay Dabid, nga im.o amay ; paga-
sabniton ko, ini sa kamut sang imo anak.

13 Walay sapayan, indi pagsabniton
ko ang bug-OS nga ginharian; kondi
nga pagaihatag ko ang isa ka kabikahan
sa imo anak,, tungud sa paghigugma kay
Dabid, nga akon alagad, kag tungud sa

paghigugma sa lerusalem, nga akon
ginpiii.

Ang mga kaaway ni Salooion.

14 Kag ginpatindug ni lehoba ang isa

ka kasumpung kay Salomon, si Hadad,
nga Edominlaon, sa kaliwatan nga hari-

anon, nga yara sa Edom.
15 Kay nahanabu, sang si Dabid didto

sa Edom, sang pagtaklad ni loab, nga
pangolo sang kasoldadosan, sa paglu-
bung sa mga minatay, kag ginpatay
niya ang tanan nga mga lalaki, sa Edom

16 (Kay nagpuyo didto si loab sing

anum ka bulan upud ang bug-os nga Is-

rael, tubtub nga napapas niya ang tanan
nga lalaki sa Edom),

17 Nga si Hadad nagpalagyo upud
ang mgatav/o nga Edominhon sang mga
alagad sang iya amay, sa pagkadto sa
Egipto ; nga si Hadad sadto bata pa.

18 Kag nagtilindug sila gikan sa Ma-
dian kag nagpalakadto sa Paran; kag
nagkuluha sila upud sa ila sing mga
tawo sa Paran, kag nag-alabut sila sa

Egipto kay Paraon, nga hari sa Egipto,
nga naghatag sa ij^a sing balay, kag gin-

tagaan sia sing mga kalan-on kag gin-

tagaan pa sia sing duta.

19 Kag nakakita si Hadad sing bugay
sa mga mata ni Paraon, nga ginhatagsa
iya nga asawa ang I'ltud sang iya gid

asawa, ang utud sang hari nga babae nga
si Tapenes.

20 Kag ang litud nga babae ni Tapenes
nag-anak sa iya sing isa ka anak nga
lalaki, nga si Genubat, nga ginlutas ni

Tapenes sa sulud sang balay ni Paraon

;

kag si Genubat yara sa balay ni Paraon,
sa tunga sang mga anak ni Paraon.

21 Kag sang pagkabati ni Hadad, sa
Egipto, nga si Dabid nagtolog upad sa
iya mga ginikanan, kag nga si loab nga
pangolo sang kasoldadosan patay na, si

Hadad nagsiling kay Paraon :
" Tuguti

ako sa pagkadto sa akon duta."
22 Kag nagsiling sa iya si Paraon

:

" Apang I ano bala ang nakulang sa imo
diri sa akon, nga nagahimulat ka sa pag-
kadto sa imo duta ? " Kag sia nagsiling
sa ij^a :

" Wala gid ; apang papaulia
ako, papulia ako."

23 Kag ginpatindug man sa iya sang
Dios nga kaaway, si Reson, nga anak
ni Eliada, nga nagpalagyo sa iya agalon,
nga si Hadadeser, nga hari sa Soba
24 Kag nagtipon sia sing katawohan

sa iya, kag nahimo sia nga pangolo
sang isakakinabon, sang ginwagwag ni

Dabid ang mga taga-Soha. Kag nagpa-
lakadto sila sa Damasko, kag nagpuluyo
sila didto, kag naghalari sila sa Damas-
ko.

25 Kag nanginkasumpung sia ni Is-

rael sa tanan nga mga adlaw ni Salo-
mon, labut pa sang kalainan nga. ghi-
himo ni Hadad ; kag nagdumut sia kay
Israel, kag naghari sia sa ibabaw sang
Aram.

Si Ahia nagatagna kay leroboatn sang iya

giabarian.

26 Subung man si leroboara, nga
anak ni Nabat, nga Epratinhon, sa Se-
reda, nga alagad ni Salomon, nga ang
iya iloy ginahingalanan nga si Serua,
babae nga balo, naghayaw sia sang iya

kamut batok sa hari.

27 Kag ang kabangdanan ka}"- ngaa
ini sia naghayaw sang kamut batok sa

hari, amo ini: sang nagapatindug si

Salomon sa Milo, gintakpan niya ang
litik sang banwa ni Dabid, nga iya

amay.
28 Kag si leroboam among tawo nga

makusug kag maisug; kag nakita ni

Salomon ang pamatan-on nga kon paano
ang pagpangabudlay niya sa buluhaton,
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kag ginbutang sia niya sa ibabaw sang
tanan nga buluhaton sa balay ni lose.

29 Kag nahanabu, sa sadto nga dag-

on, nga giimowa si leroboam sa lerusa-

lem, kag nga ang manalagna nga si

Ahia, nga taga-Silo, nagsugata sa iya sa

dalanon, kag ini sia naputus sang isa ka
panapton nga bag-o, kag sila nga duha
lamang ang yara sa latagon.

30 Kag sang inuyatan ni Ahia ang
kunup nga bag-o nga j^ara sa ibabaw
niya, gingisi niya sia sa napulo kag
duha ka gihay.

31 Kag nagsililing sia kay leroboam

:

"Batuna nga sa imo ang napulo ka gi-

hay, kay amo ini ang ginsiling ni le-

hoba, nga Dios ni Israel : Yari karon,

nga pagasabniton ko ang ginharian sa

kamut ni Salomon, kag pagaihatag ko
sa imo ang napulo ka kabikahan.

32 Kag sia magahuput nga sa iya

sang isa ka kabikahan, tungud sa pag-
higugma kay Dabid, nga akon alagad,

kag tungud sa paghigugma sa lerusa-

lem, banwa nga akon ginpili sa tanan

nga mga kabikahan sa Israel

;

33 Tungud kay ginbayaan nila ako,

kag nagyaub sila sa atubangan ni Asta-
rot, dios nga babae sang mga Sidoninhon,

sa atubangan ni Kemos, nga dios sa

Moab, kag sa atubaagan ni Milkom, nga
dios sang mga inanak ni Anion ; kag wala
sila maglalakat sa akon mga dalanon sa

paghimo sing matadlung sa atubangan
sang akon mga mata, kag sang akon
mga palatukuran kag sang akon mga
tulumanon, subung sang ginhifno ni Da-
bid, nga iya amay.

34 Walay sapayan, indi gid nakon
pagkuhaon ang bug-os niya nga ginhari-

an sa iya mga kamut ; kay gintukod ko
sia nga dunganon sa tanan nga mga
adlaw sang iya kabuhi, tungud sa pag-

higama kay Dabid, nga akon alagad,

nga ginpili ko sia, kag nga nagbantay
sia sang akon mga sogo kag sang akon
mga palatukuran

;

35 Apang pagakuhaon ko ang gin-

harian sa kamut sang iya anak, kag
pagaihatag ko ini sa imo, kon sayoron

ang napulo ka kabikahan
;

36 Kag sa iya anak pagaihatag ko
ang isa ka kabikahan, agud nga ang
akon alagad nga si Dabid may lampra-
han sa tanan nga mga adlaw sa atu-

bangan nakon sa lerusalem, banwa nga

ginpili ko sa akon, sa pagbutang sa iya
sang akon ngalan.

37 Busa, pagakuhaon ko ikaw, kag
ikaw magahari sa tanan nga mga butang
nga pagahandumon sang imo kalag, kag
manginhari ka sa ibabaw ni Israel.

38 Kag magakahanabu nga, kon mag-
pamati ka sang tanan nga mga butang
nga igasogo ko sa imo, kag maglakat
ka sa akon mga dalanon kag himoon
mo ang matadlung sa akon mga mata,
nga pagbantayan mo ang akon mga
palatukuran kag ang akon mga sogo,
subung sang ginhimo ni Dabid, nga
akon alagad, ako riiagaupud sa imo kag
pagapatindugan ko ikaw sing balay nga
malig-on, subung sang ginpatindug ko
kay Dabid, kag pagaihatag ko sa imo
ang Israel.

39 Kag bargud sini pagpaubson ko
ang kaliwatan ni Dabid, apang indi sa

gihapon."

40 Kag si Salomon naghimulat sa

pagpatay kay leroboam ; apang sang
tumindug si leroboam, nagpalagyo sia sa

Egipto kay Sisak, nga hari sa Egipto,

kag nagpuyo sia sa Egipto tubtub sang
pagkamatay ni Salomon.

Ang pagkamatay ni Salomon.

41 Ang iban sang mga binuhatan ni

Salomon, kag ang tanan nga mga bu-
tang nga iya ginhimo, kag ang iya

kaalam, i wala bala sila mapanulat sa

tolon-an sang mga binuhatan ni Solo-

mon?
42 Kag ang mga adlaw nga naghari

si Salomon sa lerusalem sa ibabaw sang
bug-os nga Israel, nanginkap-atan ka
tuig.

43 Kag nagtolog si Salomon upud sang
iya mga ginikanan, kag ginlubung sia

sa banwa sang iya amay nga si Dabid ;

kag naghari nga salili niya si Roboam
nga iya anak.

Nflgmalalison ang napulo ka kabikahan kag ginbimo

nila si Roboam nga faari.

KAG nagpakadto si Roboam sa

Sikem ; kay ang bug-os nga Israel

nag-abut sa Sikem sa paghimo sa iya

nga hari.

2 Kag nahanabu, sang pagkabati

sini ni leroboam, nga anak ni Nabat
(nga didto sia sa Egipto, kay nagpalagyo
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sia sa atubangan sang hari nga si Salo-

mon, kag nagpayo pa sia sa Egipto,

3 Kag ginpakadtoan nila kag ginta-

wag nila ini) nga si Roboani kag ang
bug-OS nga katilingban sa Israel nag-
alabut kag ginhalambal nila si Roboam,
nga nagasiling

:

4 " Ang imo amay nagpabug-at sang
anion singkav/, apang karon pamag-ana
sing diyot ang matig-a nga pag-alagdan
sang imo amay kag ang mabug-at nga
singkaw, nga ginbutang niya sa ibabaw
namon, kag pagaalagdon ka namon."

5 Kag sia nagsilirg sa ila :
" Lakat-

kamo kag sa ikatlo ka adlaw, balik-ka-

mo sa akon." Kag ang banvva nagpauli.

6 Kag ang hari nga si Roboam nakig-

sapul sa mga tigulang, nga nagtalam-
bong sa atubangan ni Salomon, nga iya

amay, sang nagakabuhi pa sia, nga na-

gasiling :
"

I Ano bala ang ikalaygay
ninyo, i:ga igasabat ko sa sini nga ban-

wa?"
7 Kag sila naghalambal sa iya, nga

nagasiling :
" Kon ikaw amo karon ang

alagad sini nga banwa, kon kag pag-
aiagdon mo sila, kag kon magsabat ka
sa ila kag maghambal sing n:iga maayo
nga polong, sila magaalagad sa imo sa

gihapon."

8 Apang binayaan niya ang laygay,
nga ginhatag sa iya sang mga tigulang,

kag nagpamangkot sia sang mga pama-
tan-on, nga nagkadalagku upud sa iya,

nga yara sila sa atubangan niya.

9 Kag nagsiling sia sa ila: ",|Ano
bala ang igalaygay ninyo, nga igasabat
naton sa sini nga banwa, nga nagham-
bal sa akon, nga nagasiling : Pamag-
ana sing diyot ang singkaw, nga ginbu-
tang sang imo amay sa ibabaw namon ?

"

10 Kag ang mga pamatan-on, nga
nagkadalagku upud sa iya, nagsalabat sa
iya, nga nagasililing :

" Amo ini ang
pagaisiling mo sa sini nga banv/a, nga
naghambal sa imo, nga nagasiling : Ang
imo amay nagpabug-at sang anion sing-

kaw, apang ikaw magpamag-an sa amon
sing diyot, amo ini ang pagaihambal mo
sa ila : xA.ng kamalingking nakon among
labing mabahol sang mga laludtud sarg
akon am.ay

;

11 Busa karon, ang akon amay naglu-
lan sa inyo sing mabug-at nga singkaw

;

apang ako m.agadugang sang kabug-at
sa inyo singkaw. Ang akon amay nag-

silot sa inyo sa mga bunal, apang ako
magasilot sa inyo sa mga timbaba."

12 Kagsa ikatlo ka adlaw nag-abut si

leroboam upud ang bug-os nga banwa
kay Roboam, siling sang ginsogo sang
hari, nga nagasiling: "Balik-kamo sa

akon sa ikatlo ka adlaw."

13 Kag ang hari nagsabat sa banwa
sing matigdas gid, kag nagbiya sia sang
\2Lygay, nga ginhatag sa iya sang mga
tigulang

;

14 Kag naghambal sia sa ila sono sang
laygay sang mga pamatan-on, nga naga-
siling :

" Ang akon amay nagpabug-at
sang inyo singkaw, apang ako magadu-
gang sang kabut-at sa inyo singkaw

:

ang akon amay nagsilot sa inyo sing

mga bunal, apang ako magasilot sa inyo
sing mga timbaba."

15 Kag ang hari wala magpamati sa

banwa, kay amo ang binubuut ni lehoba
sa pagtuman sang polong ni lehoba nga
kinahanibal tungud kay Ahia, nga taga-
Silo, kay leroboam., nga anak ni Nabat.

16 Kag sang pagkakita sang bug-os
nga Israel, nga ang hari wala magpamati
sa ila, nagsabat sila sa iya sining polong,
nga nagasiling :

"
l Ano bala ang bahin

namon kay Dabid ? Wala kami sing

palanublion sa anak ni Isai. \ Israel, sa

imo mga puluy-an ! j Tan-awa karon
sa imo balay, Dabid 1

" Niyan si Israel

nagpauli sa ila mga layanglayang.

17 Apang nahanungud sang mga ina-

nak ni Israel, nga nagpuluyo sa mga
banwa sa luda, si Roboam naghari sa
ibabaw nila.

18 Kag ginpadala sang hari nga si

Roboam si Adoram, nga yara sa ibabaw
sang mga dagyaw; apang ginbato sia

sang bug-OS nga Israel, kag namatay
sia. Kag ang hari nga si Roboam nag-
dalidaii sa pagsaka sa isa ka kanga sa

pagpalagyo sa lerusalem.

19 Sa sifii naglalis si Israel batok sa
balay ni Dabid tubtub karon.

20 Kag nahanabu nga, sang pagkabati
sang bug-os nga Israel, nga si Jeroboam
nagbalik, ginpakadtoan nila, kag ginta-

wag nila sia sa katilingban, kag ginhimo
nila sia nga hari sa ibabaw sang bug-os
nga Israel. Kag sia wala gid sing ka-

bikahan nga nagsunud sa balay ni Da-
bid, kondi lamang ang kabikahan ni

luda.

21 Kag sang pag-abut ni Roboam sa

lerusalem, gintipon niya ang bug-os nga
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balay ni luda kag ang kabikahan ni Ben-
yamin, isa ka galus kag kawaloan ka
libo ka tavvo nga inga pinili sa pag-awa-
yaii, sa pagoakigaway sa bakiy ni Isra-

el, agud sa pagpabalik sang ginharian
kay Roboani, nga anak ni Salomon.

22 Apang ang polong ni lehoba nag-
abut kay Semaia, nga lalaki sang Dios,
nga nagasiling

:

23 " Hambala si Roboam, nga anak
ni Salomon, nga hari sa luda, kag ang
bug-OS nga balay ni luda kag ni Benya-
min, kag ang iban sang banwa, nga
nagasiling:

24 " Amo ini ang ginasiling ni lehoba :

Dili kamo magtaklad, bisan mag-alaway
kamo batok sa inyo mga litud, nga mga
anak ni Israel. Palauli-kamo ang tag-

satagsa sa iya balay ; kay gikan sa akon
nga ini nahanabu." Kag sila nagpala-
mati sang polong sang Dios, kag nag-
palauli sila, sa pagkadto sono sang
polong ni lehoba.

Si leroboam nagttiktid san^ papimba sa mga
diosdios.

25 Kag ginpatindug ni leroboam ang
Sikem sa bukid sa Epraim, kag nagpuyo
sa iya ; kag humalin sia didto, kag gin-

patindug niya ang Penuel.
26 Kag nagsiling si leroboam sa iya

tagiposoon :
" Karon magabalik ang

ginharian sa balay ni Dabid.
27 Kon ini nga banwa magtaklad sa

paghalad sing mga halad sa Balay ni

lehoba sa lerusalem, niyan ang tagipo-
soon sini nga banwa magaliso sa iya
ginoo nga si Roboam, nga hari sa luda

;

kag pagapatyon nila ako, kag maga-
balik sila kay Roboam, nga hari sa
luda."

28 Kag ang hari nagpakigsapul kag
naghimo sia sing duha ka tinday sang
baka nga bulawan, kag nagsiling sia sa
iya banwa :

" Tuman na ang mga dag-on
sang pagtaklad ninyo sa lerusalem : yari
karon ang imo dios, oh Israel, nga nag-
pataklad sa imo sa du!a sa Egipto."

29 Kag ginbutang niya ang isa sa
Bethel kag ang isa ginbutang niya sa
Dan.

30 Kag ini nanginsala, kag ang banwa
nagpakadto tubtub saDan sa atubangan
sang isa sang mga il/iJay sang baka.

31 Naghimo man sia sing balay sa

mga kataasan, kag naghimo sia sing mga

saserdote nga nagkiiha sa bug-os nga
banwa, kag nga indi sila sang mga ina-
nak ni Lebi,

32 Kag si leroboam nagtukud sing
isa ka piesta, sa bulan nga ikawalo, sa
ikapiiio kag lima sang bulan, kaangay
sang piesta nga gmahiwat sa luda ; kag
nagsaka sia sa halaran. Amo ini ang
ginhimo niya sa Bethel, sa paghalad sa
mga tinday sang baka, nga iya ginhimo,
kag ginpahamtang man niya sa Bethel
ang mga saserdote sang mga kataasan,
nga iya ginbuhat.

33 Kag nagsaka sia sa halaran, nga
iya ginhimo sa Bethel, sa ikapulo kag
lima sang bulan nga ikawalo, ang bulan
nga iya kinapatuga sa iya gid nga tagi-

posoon ; kag naghimo sia sing piesta sa
mga inanakni Israel, kag nagsaka sia

sa halaran sa pagsunog sing mga pa-
hamut.

Sa Bethel ginsabdong si ieroboatn sang isa ka

maualagna.

AO KAG, yari karon, nga ang isa ka
*^ lalaki sang Dios, tungud sang po-

long ni lehoba, nag-abut gikan sa luda
pa Bethel, sang si leroboam yari sa hala-

ran sa pagsunog sing mga pahamut

;

2 Kag nagsingit sia batok sa halaran,

tungud sang polong ni lehoba, kag nag-
siling :

" Halaran, halaran, amo ini ang
ginasiling ni lehoba : Yari karon, nga sa

balay ni Dabid magapakatawo ang isa

ka anak nga lalaki, nga pagahingalanan
nga si losia, kag sia magahalad sa ibabaw
nimo sa mga saserdote sang mga kataa-

san, nga nagasulunog sa ibabaw nimo
sing mga pahamut, kag sa ibabaw nimo
magasulunog sila sing mga tul-an sang
mga tawo."

3 Kag sadto gid nga adlaw, naghatag
sia sing isa ka tanda, nga nagasiling

:

"Ini amo ang tanda, nga si lehoba nag-
hambal : Yari karon, nga ang halaran
maboong, kag ang abo nga yara sa iba-

baw niya pagaulaon."

4 Kag, sang pagkabati sang hari sang
polong sang lalaki sang Dios, nga nag-
singit batok sa halaran sa Bethel, gin-

untay ni leroboam ang iya kamut kutub
sa halaran, nga nagasiling :

"
i
Dakpa-

ninyo sia ! Kag ang kamut nga kina-

untay batok sa iya, nagmala, nga indina
niya sarang mapatiko.

5 Kag ang halaran man naboong kag
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ginula ang abo sang halaran, sono sang
tanda nga kinahatag sang lalaki sang
Dios, tungud sang polong ni leboba.

6 Kag ang hari,naghambal kag nagsi-

ling sa lalaki sang Dios :
" Ginaampo

ko sa imo, nga ipakilooy mo ka}^ lehoba,
nga imo Dios, kag nga pangamuyo ka
tnngud saakon, agud nga iuli sa akon
ang akon kamut." Kag ang lalaki sang
Dios nagpakilooy kay lehoba, kag ang
kamut sang hari nahaulian, kag nangin-
subung sang una.

7 Kag ang hari nagsiling sa lalaki sang
Dios :

" Kari-ka sa balay upud sa akon,
kag magpahauli ka, kag pagahatagan ko
ikaw sing isa ka dolot."

8 Apang ang lalaki sang Dios nagsi-

ling sa had :
" Kon ihatag mo sa akon

ang katunga sang imo balay, indi ako
magupud sa imo, bisan magakaon ako
sing tinapay, bisan magainum ako sing
tubig sa sini nga duug.
9 Kay amo ini ang nasogo sa akon,

tungud sang polong ni lehoba, nga na-
gasiling: Indi ka magkaon sing tina-

pay, bisan maginum ka sing tubig,

bisan magbalik ka sa dalan, nga imo
linaktan."

10 Kag napakadto sia sa isa ka dalan,
kag wala sia magbalik sa dalan, sa diin
nag-abut sia pa Bethel.

Ang diinatitiutnanon nga manalagna.

1

1

Kag sa amo nga dag-on nagpuyo sa

Bethel ang isa ka tigulang'nga manalag-
na, kag sa i3'a nag-abut ang iya anak
nga lalaki, kag nagsugid sa iya sang
tanan nga kinahirao sang lalaki sang
Dios sadtong adlaw sa Bethel, kag sang
mga polong, nga kir.ahambal niya sa
had ; kag sila nagsulugid sa ila sa ila

amay.
12 Kag ang ila amay nagsiling sa ila

:

"
I Sa ano bala nga dalan nagpakadto

sia ? " Kag ang iya mga anak nakakita
sang dalan, sa diin nagpakadto ang laiaki

sang Dios, nga nag-abut gikan sa luda.-

13 Kag sia nagsiling sa iya mga anak

:

" Siyahi-ninyo sa akon ang asno." Kag
ginsiyahan nila ang asno, kag nagsakay
sia sa iya.

14 Kag nagsunud sia sa lalaki sang
Dios, kag nakita niya sia, nga nagaling-
kod sa idalum sang isa ka tere-

binto ; kag nagsiling sia sa iya :
"

i Amo
bala ikaw ang lalaki sang Dios, nga nag-

abut gikan sa luda ? " Kag sia nagsi-

ling :
'' Amo ako."

15 Kag nagsiling sia sa iya :
" Upud-

ka sa akon sa balay kag kaon-ka sing
tinapay."

16 Apang sia nagsabat :
" Indi ako

sarang makabalik upud sa imo, bisan
magsulud upud sa imo ; kag indi ako
magakaon sing tinapay, bisan magainum
sing tubig upud sa imo sa sini nga duug

;

17 Kay ginsilingan ako, tungud sang
polong sang Dios : Indi ka magakaon
sing tinapay, bisan magainum ka sing
tubig didto, bisan magabalik ka sa dalan
nga imo ginlaktan."

18 Kag sia nagsiling sa iya: "Ako
manalagna man nga subungsa imo ; kag
isa ka manugtunda ang naghambal sa

akon, tungud sa polong ni lehoba, nga
nagasiling : Pabalika sia upud sa imo
sa imo balay, agud nga magkaon sia sing
tinapay, kag maginum sia sing tubig."

Apang ginbutigan niya sia.

19 Kag nagbalik sia upud sa iya, kag
nagkaon sia sang tinapay sa iya balay,

kag naginum sia sing tubig.

20 Kag nahanabu nga, sang didto sila

sa latok, nag- abut ang polong ni lehoba
sa manalagna, nga nagpabalik sa iya.

21 Kag nagsingit sia sa lalaki sang
Dios, nga nag-abut gikan sa luda, nga
nagasulmg :

" Amo ini ang ginasiling

ni lehoba: Tungud kay nagmalalison
ka sa polong ni lehoba, kag wala mo
pagtumana ang sogo, nga ginsogo sa imo
ni lehoba, i.ga imo Dios

;

22 Kondi nga nagbalik ka, kag nag-
kaon ka sang tinapay kag nag-inum ka
sang tubig, sa duug nga ginsiling ko sa
imo : Indi ka magakaon sing tinapay,
bisan magainum ka sing tubig, indi ma-
kasulud ang imo bangkay sa lulubngan
sang imo mga ginikanan."

23 Kag sang ang manalagna, nga gin-

pabalik niya, nakaon sang tinapay kag
nakainum, nagsiya sia nga sa iya sang
asno.

24 Kag naglakat sia, kag nakasugata
sia sing isa ka leon sa dalan, kag gin-

patay sia niya. Kag ang iya bangkay
nahamyang sa dalan, kag ang asno yara
sa luyo niya, kag ang leon yara man sa
luyo sang bangkay.

25 Kag yari karon, ang mga tawd
nag-alagi, kag nakita nila ang bangkay
nga nahamyang sa dalan, kag ang leon,

nga yara sa luyo sang bangkay. Kag

453

^



13.26. I HAEI. 14. 9,

nag-alabut sila, kag ginsugid nila ini sa

banwa, nga didto nagapuyo ang mana-
lagna nga tigulang.

26 Kag sang pagkabati sang mana-
lagna, nga nagpabalik sini sa dalan,

nagsiling sia :
" Amo ang lalaki sang

Dios, nga nagmalalison sa sogo ni leho-
ba ; kag gintugyan sia ni lehoba sa

leon, nga nagkusnit sa iya kagnagpatay
sa iya, sono sa polong ni lehoba, nga
iya ginsiling sa iya."

27 Kag naghambal sia sa iya mga
anak, nga nagasiling :

" Siyahi-ninyo ako
sang asno." Kag sila nagsiya sini.

28 Kag sia napakadto, kag nakita niya
ang iya lawas, nga nagahamyang sa da-

lan, kag ang asno kag ang leon yara sila

sa luyo sang bangkay : ang leon wala
magkaon sang bangkay, bisan nagkusnit
sa asno.

29 Kag sang hinakwat sang mana-
lagna ang bangkay sang lalaki sang
Dios, ginbutang niya sia sa ibabaw sang
asno, kag gindala niya sia. Kag nag-
abut sia sa banwa sang tigulang nga
manalagna sa paghaya kag sa pag-
lubung sa iya.

30 Kag ginbutang niya ang iya bang-
kay sa iya lulubngan ; kag naghalaya
sila sa iya, nga nagasiling : "

j Ay, litud

ko!"
31 Kag sang nalubung na niya sia,

naghambal sia sa iya mga anak, nga
nagasiling :

" Kon ako ang mamatay,
ilubung-ninyo ako sa lulubngan, nga
ginlubngan sang lalaki sang Dios : igabu-

tang ninyo ang akon mga tul-an sa luyo
sang sa iya mga tul-an.

32 Kay sa pagkamatuud magaabut
ang iya ginsingit, tungud sa polong ni

lehoba, batok sang halaran nga yara sa

Bethel, kag batok sa tanan nga mga
balay sang kataasan, nga yara sila sa

mga kabanwaanan sa Samaria."

33 Sa tapus sini, wala na magisol
si leroboam sa iya malain nga dalan,

kondi naghimo liwansing mga saserdote

sang mga kataasan sang tanan nga mga
tawo sang banwa. Kag ginpahanungud
niya ang bisan sin-o nga naluyag, kag
nanginisa ka saserdote sia sa mga ka-

taasan.

34 Kag ini nanginsala sa balay ni

leroboam, tubtub nga pagpadulaon sia

kag paglaglagon sia sa ibabaw sang ka-

daygan sang duta.

Si Ahfa nagatagna sang pagkaguba ni leroboam.

HSA sadto nga dag-on si Abia, nga
anak ni leroboam, nagmasakit.

2 Kag si leroboam nagsiling sa iya a-

sawa :
" Tindug-ka, ginaampo ko sa imo,

panapton-ka sa dipagpakilala, agud nga
dili ka nila makilala nga asawa ka ni

leroboam, kag pakadto-ka sa Silo. Yari
karon, didto si Ahia, nga manalag-
na, nga nagmitlang nahanungud sa akon,
nga ako magmanginhari sa ibabaw sini

nga banwa.

3 Kag dala-ka sa imo kamut sing
napiilo ka tinapay, kag mga torta kag
isa ka tibud nga dugus, kag pakadto-ka
sa iya, kag sia magapahibalo sa imo
kon ano ang maabutan sini nga bata."

4 Kag ang asawa ni leroboam nag-
himo sing subung sini : nagtindug sia

kag nagpakadto sia sa Silo, kag nag-
abut sia sa balay ni Ahia. Kag indi na
sarang makakita si Ahia, kay ang iya
mga mata nagdiilog na bangud sang iya
katigulangon.

5 Apang si lehoba nagsiling kay
Ahia: **Yari karon, ang asawa ni

leroboam magakari sa pagpamangkot
sa imo tungud sang iya anak, nga naga-
masakit. Amo ini kag amo ini ang imo
igasiling sa iya. Kag kon sia mag-abut,
magapakaliwan sia."

6 Kag sang pagkabati ni Ahia sang
lagpok sang iya mga tiil, sang naga-
sulud sia sa. gawang, nagsiling sia:

"Sulud-ka, asawa ni leroboam. iKay
ngaa bala nagapakaliwan ka? Apang
ako ginpadala sa imo nga may baliia

nga matigdas.

7 Lakat-ka, kag isiling kay leroboam

:

Amo ini ang ginasiling ni lehoba, nga
Dios ni Israel : Tungud nga ginpatin-

dug ko ikaw sa tunga sang banwa, kag
ginhimo ko ikaw nga dunganon sa iba-

baw sang akon banwa sa Israel

;

8 Kag ginboong ko ang ginharian,

nga ginkuha ko gikan sa balay ni Dabid,
kag gintugyan ko ini sa imo ; kag ikaw
wala magmanginsubung kay Dabid, nga
akon alagad, nga nagtuman sang akon
mga sogo kag naglakat sa olehe nakon
sa bug-OS niya nga tagiposoon, nga
nagahimo lamang sang matadlung sa

atubangan sang akon mga mata

;

9 Kondi ginhimo mo ang malain labi

pa sang tanan nga mga nanginuna sa imo,

kag naglakat ka kag naghimo ka sing
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liwan nga mga dios, kag mga larawan
nga tinimaw, sa pagpaakig sa akon, kag
ginsikway mo ako sa likod mo.

10 Tungud sini, yari karon, nga gina-

padala ko ang kalainan sa ibabaw sang
balay ni leroboam, kag akon pagautdon
kay leroboam ang tanan gid nga lalaki,

ang gin-alila subung man ang ginbayaan
sa Israel, kag pagasilhigon ko ang pani-

malay ni leroboam, subung sang pagsil-

hig sang ipot tubtub nga maorot.
11 Ang mamatay sa pa?iimaJdy ni

leroboam sa banwa, pagakaonon sia

sang mga ido, kag ang mamatay sa la-

tagon, pagakaonon sia sa mga kapispisan
sang langit ; kay si lelioba ang nag-
hambal.

12 Kag ikaw tindug-ka, kag pauli-ka

sa imo balay : sang pagsuliid sang imo
mga tiil sa banwa, mamatay ang bata.

13 Kag ang bug-os nga Israel magaha-
ya sa iya, kag pagailubung nila sia ; kay
sia lamang ang sapani/tialdy ni leroboam
nga makasulud sa lulubngan, tungud
kay sa iya lamang, sa panimalay ni lero-

boam, nakit-an ang diyot nga maayo sa
atubangan ni lehoba, nga Dios ni Israel,

14 Kag si lehoba magapatindug sing
isa ka hari sa ibabaw ni Israel, nga sia

magutud sang panimalay ni leroboam
karon nga adlaw. Kag i ano bala kon
magkahanabu ini karon ?

15 Kag pagapilason ni lehoba si Is-

rael, subung sang kawayan nga ginauyug
sa sulud sang mga tubig, kag pagasabni-
ton niya si Israel sa sining maa3^ong
duta, nga iya ginhatag sa ila mga gini-

kanan, kag pagalaptahon niya sila sa
tabok sang Suba, tungud kay ginbuhat
nila nga sa ila ang mga Asherim, nga
nagpaakig kay lehoba :

16 Kag pagaitugyan nij'^a si Israel,

tungud sang mga sala ni leroboam, nga
sa iya nakasala sia kag ginpapakasala
niya si Israel."

17 Kag ang asawa ni leroboam nag-
tindug kag naglakat, kag nag abut sa
Tirsa ; kag sang pagsulud niya sa ata-
ngan sang balay, ang bata namatay.

18 Kag ginlubung nila sia kag nagha-
ya sa iya ar.g bug-os nga Israel, sono
sang polong ni lehoba, nga iya ginmit-
lang tungud sang iya alagad nga si

Ahia nga manalagna.
19 Kag ang iban nga mga binuhatan ni

leroboam, nga kon paano nga paghimo
niya sang ilinaway kagkon paano ang iya

paghari, yari karon ang tanan nasulatna
sa tolon-an sang mga Kronika sang mga
hari sa Israel.

20 Kag ang mga adlaw nga naghari si

leroboam, nanginduha ka pulo kag duha
katuig. Kag nagtolog sia upud sa iya
mga ginikanan, kag naghari nga salili

niya si Nadab, nga iya anak.

Pagdiwata kag pagkadunut ni luda sa idalum sang
kagatnhanan ni Roboam.

21 Kag si Roboam, anak ni Salomon,
naghari sa luda. Si Roboam nagaedad
sing kap-atan kag isa ka tuig, sang pag-
sugud niya sa paghari ; kag naghari sia
sing napulo kag pito ka tuig sa lerusa-
lem, banwa nga ginpili ni lehoba sa
tanan nga mga kabikahan ni Israel, sa
pagbutang didto sang iya ngalan. Ang
ngalan sang iya iloy amo si Naama,
nga Amoninhon.
22 Kag si luda naghimo sing malain

sa mga mata ni lehoba, kag ginpaakig
nila sia sing labi sang tanan nga gin-
himo sang ila mga ginikanan tungud sa
ila mga sala, nga ginpamuhat nila.

23 Kay sila man nagpalatindug sing
mga mataas nga duug, nga may mga
larawan kag mga Asherim, sa tanan nga
bakolod nga mataas, kag sa idalum
sang tanan nga kahoy nga madabung.

24 Kag may didto man nga mga
Sodominhon sa duta. Kag ginhimo
nila sono sang tanan nga mga kalangil-
aran sang mga katawohan, nga gin-
sobol ni lehoba sa atubangan sang mga
inanak ni Israel.

25 Kag nahanabu sa ikalima ka tuig
sang hari nga si Roboam, nga nagtaklad
si Sisak, nga hari sa Egipto, batok sa
lerusalem.
26 Kag ginkuha niya ang mga ba-

handi sang Balay ni lehoba kag ang
mga bahandi sang balay sang hari:
ginkuha niya ang tanan. Kag ginkuha
man niya ang tanan nga mga taming
nga bulawan, nga ginpahimo ni Salo-
mon.

27 Kag sa baylo nila naghimo ang
hari nga si Roboam sing mga taming
nga tumbaga, kag ginsalig niya sila sa
mga kamut sang mga pangolo sang
mga manugdalagan, nga nagabalantay
sila sang salamputan sang balay sang
hari.

28 Kag sa gihapon nga ang hari mag-
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suliid sa balay ni lehoba, ang mga
manugdalagaii nagdalala sa ila, kag
ginauli nila sila sa hulut sang inga
manugdalagan.
29 Kag ang iban sang mga binnhatan

ni Roboam, kag ang tanaii nga mga
butang nga iya ginhim.o, I wala bala
mapanulat ini sa tolon-an sang mga
Kronika sang mga hari sa luda ?

30 Kag may ilinaway sa tunga ni

Roboam kag ni leroboam sa tanan nga
mga adlaw.

31 Kag nagtolog si Roboam upud sa

iya mga ginikanan, kag ginlubung sia

upud sa iya mga ginikanan sa banwa ni

Dabid. Kag ang ngalan sang iya iloy

amo si Naama, nga Amoninhon. Kag
naghari nga salili niya si Abiam, nga iya

anak.

Si Abiam nga hari sa iuda.

^ C SA tuig nga ikapiilo kag walo sang
'*-' havi nga si leroboam, nga anak ni

Nabat, si Abiam nagsugud sa paghari sa

ibabaw sang luda.

2 Naghari sia sa Jerusalem sing tatlo

ka tuig ; kag ang ngalan sang iya iloy

amo si Maaka, anak nga babae ni Abi-
salom.

3 Kag nagiakat sia sa tanan nga mga
sala, nga ginhimo sang iya amay, sa wala
pa sia, kag indi himpit ang iya tagipo-
soon kay lehoba, nga iya Dios, subung
sangtagiposoon ni Dabid, nga iya amay.

4 Walay sapayan, tungud sa paghigug-
ma kay Dabid, ginhatag sa iya ni leho-
ba, nga iya Dios, ang isa ka lamprahan
sa lerusalem, nga ginpatindug sa iya ang
iya anak nga lalaki sa olehe niya, kag
nga ginpalig-on niya ang lerusalem.

5 Kay si Dabid naghimo sang matad-
lung sa atubangan sang mga mata ni

lehoba, kag wala magbulag sia sa bisan
ano nga ginsogo niya sa iya, sa tanan
nga mga adlaw sang iya kabuhi, luwas
lamang sa nahanungud kay Uria, nga
Hetinhon.

6 Kag may ilinaway sa tunga ni Ro-
boam kag ni leroboam sa tanan nga
mga adlaw sang ila kabuhi.

7 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Abiam, kag ang tanan nga mga butang
nga iya ginhimo, l wala bala mapanulat
sila sa tolon-an sang mga Kronika sang
mga hari sa luda ? Kag may inaway sa
tunga ni Abiam kag ni leroboam.

8 Kag nagtolog si Abiam upud sang
iya mga ginikanan, kag ginlubung sia sa
banwa ni Dabid, kag naghari nga salili

niya si Asa, nga iya anak.

Si Asa nga hari sa luda.

9 Sa ikaduha ka pulo ka tuig ni lero-
boam, nga hari sa Israel, si Asa nagsu-
gud sa paghari sa ibabaw ni luda.

10 Kag naghari sia sing kap-atan kag
isa ka tuig sa lerusalem ; kag ang ngalan
sang iya iloy amo si Maaka, anak nga
babae ni Abisalom.

11 Kag si Asa naghimo sing matad-
lung sa atubangan sang mga mata ni

lehoba, subung kay Dabid, nga iya amay.
12 Kag ginsobol niya ang mga Sodo-

minhon sa duta, kag ginkuha niya ang
tanan nga mga larawan, nga ginhimo
sang iya mga ginikanan.

13 Kag bisan pa, nahanungud kay Ma-
aka nga ij'^a iloy, ginkuhaan niya sia sa

pagkahari nga babae, kay naghimo sia

sing isa ka kalangil-aran nga larawan
kay Ashera ; kag ginutiid ni Asa ang la-

rawan sang iya iloy, kag ginsunog niya
ini sa luyo sang kasulgan nga Kedron.

14 Apang ang mga duug nga mataas
v/al;i mapanguha ; kag walay sapayan,
ang tagiposoon ni Asa nanginhimpit
nga sa kay lehoba sa bug-os niya nga
pagkabuhi.

15 Kag gindala man niya sa Balay ni

lehoba ang ginbalaan sang iya amay, kag
ang iya gid ginbalaan : pilak, kag bula-

wan, kag mga gamit.
16 Kag may ilinaway sa tungi ni

Asa kag ni Baasa, nga hari sa Israel, sa

tanan nga mga adlaw nila.

17 Kag nagtaklad si Baasa, nga hari

sa Israel, batok sa luda, kag ginpatindug
niya ang Rama, agud nga indi pag-
tugutan sa paggowa, bisan sa pagsuliid

ang bisan sin-o sang mga sinakpan ni

Asa, nga hari sa luda.
18 Kag kinuha ni Asa ang tanan nga

pilak kag bulawan, nga nagkabilin sa

mga bahandi sang Balay ni lehoba, kag
sa mga bahandi sang balay sang hari

kag gintugyan niya sila sa mga kamut
sang iya mga alagad ; kag ginpadala
sila sang hari nga si Asa kay Benhadad,
nga anak ni Tabrimon, nga anak ni

Hesion, nga hari sa Aram, nga nagpuyo
sa Damasko, nga nagasiling :

19 " May katipan sa tunga nakon kag
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sa imo, kag ysa tunga sang akon amay
kag sang imo amay : Yari karon, ako
nagapadala sa imo sing isa ka dolot

nga pilak kag bulawan. Lakat-ka, kag
boonga ang imo katipan kay Baasa, nga
hari sa Israe?, agud nga magpalayo sia

sa akon,"
20 Kag si i?en-Hadad nagpamati sa

hai'i nga si Asa, kag ginpadala niya ang
mga pangolo sang iya mga kasoldadosan
batok sa mga kabanwaanan sa Israel,

kag ginpilas niya ang lyon, kag ang
Dan, kag ang Abel-Bet-maaka, kag ang
bug-OS nga Kinerot, upud ang bug-os
nga duta sa Neptali.

21 Kag sang pagkabati sini ni Baasa,
naguntat sia sa pagpatindug sang Rama,
kag nagpuyo sia sa Tirsa.

22 Kag ang hari nga si Asa nagpati-
pon sang bug-os nga Israel, sa wala gid
sing nalasik, kag gindala niia ang mga
bato kag ang mga kahoy, nga ginpatin-
dug ni Baasa sa Rama ; kag ang hari

nga si Asa nagpatindug sa ila sa Geba
sa Benyamin kag sa Mispa.

23 Apang ang iban sang tanan nga
mga binuhatau ni Asa kag ang tanan ni-

ya nga kagamhanan, kag ang tanan nga
iya ginhimo, kag ang mga kabanwaanan
nga iya ginpatindug, ; wala bala masu-
lat ini sa tolon-an sang mga Kronika
sang mga hari sa luda ?

Apang sa panag-on sang iya katigula-
ngon nanginmasakit sia sa iya mga tiil.

24 Kag nagtolog si Asa upud sang iya
mga ginikanan, kag ginlubung sia sa
banwa ni Dabid, nga iya Amay ; kag
naghari nga salili niya si losapat, nga iya
anak.

Ginagiiba ni Baasa ang baiay ni ieroboaoi kag

nagahari sia sa ibabaw ni Israel.

25 Kag si Nadab, nga anak ni lero-
boam, nagsugud sa paghari sa ibabaw
ni Israel sa ikaduha ka tuig ni Asa, nga
hari sa luda ; kag naghari sia sing duha
ka tuig sa ibabaw ni Israel.

26 Kag ginhimo niya ang malain sa
atubangan sang mga mata ni lehoba,
nga naglakat sia sa dalan sang iya amay
kag sa iya mga sala, nga tungud sini

ginpapakasala nij^a si Israel.

27 Kag si Baasa, nga anak ni Ahia,
nga sa panimalay ni Isakar, nagpuhon
batok sa iya; kag ginpilas sia ni Baasa,
sa Gibeton, nga nahanungud sa mga

Pilistinhon, sang nalibutan ni Nadab
kag sang bug-os nga Israel ang Gibeton.

28 Ginpatay ini ni Baasa sa ikatlo ka
tuig ni Asa, nga hari sa luda, kag nag-
hari sia nga salili niya.

29 Kag kutub nga nanginhari sia,

ginpilas niya ang bug-os nga panimalay
ni leroboam, kag wala sia sing ginbilin

kay leroboam nga nagaginhawa, tubtub
nga nalaglag niya sia sono sang polong
ni lehoba, nga iya ginmitlang tungud
sang iya alagad nga si Ahia, nga taga-

Silo,

30 Tungud sang mga sala ni lero-

boam, nga tungud sa ila ginpakasal-an
niya, nga tungud sa ila ginpapakasala ni-

ya si Israel, sang pagpaakig nga ginpaa-
kig niya si lehoba, nga Dios ni Israel.

31 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Nadab, kag ang tanan nga iya ginhi-

mo, i wala bala tanan masulat sa tolon-

an sang mga Kronika sang mga hari sa
Israel ?

32 Kag may inavvay sa tunga ni Asa
kag ni Baasa, nga hari sa Israel, sa bug-
os nga mga adiaw nila.

33 Sa ikatlo ka tuig ni Asa, nga hari

sa luda, nagsugud sa paghari si Baasa,
nga anak ni Ahia, sa ibabaw sang bug-
os nga Israel sa Tirsa ; kas;' naghari sia

sing duha ka piilo kag apat ka tuig.

34 Kag ginhimo niya ang malain sa
mga mata ni lehoba, kag naglakat sia

sa dalanon ni leroboam, kag sa iya sala,

nga tungud sini nagpapakasala sia kay
Israel.

"j^ KAG nag-abut ang polong ni leho-
•^ bakay lehu, anak ni Hanani, ba-

tok kay Baasa, nga nagasiling :

2 "Tungud kay ako nagpatindug sa

imo sa yab-ok kag ginbutang ko ikaw
nga dunganon sa ibabaw sang akon
banwa nga Israel, kag ikaw naglakat
sa dalanon ni leroboam, kag ginpapa-
kasala mo ang akon banwa nga Israel,

nga sa pagpaakig sa akon tungud sang
ila mga sala

;

3 Yari karon, pagasilhigon ko si Ba-
asa kag ang iya panimalay ; kag pagai-
butang ko ang imo balay, subung sang
balay ni leroboam, nga anak ni Nabat,

4 Ang mamatay sa panimakiy ni

Baasa sa banwa, pagakaonon sia sang
mga ido ; kag ang mamatay sa iya sa la-

tagon, pagakaonon sia sang mga kapis-

pisan sang langit."
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5 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Baasa kag ang i3'^a ginhimo, kag ang
iya kagamhanan, i wala bala masulat sa

tolon-an sang mga Kronika sang mga
hari sa Israel ?

6 Kag nagtolog si Eaasa upud sang iya

mga ginikanan, kag ginlubung sia sa

Tirsa ; kag naghari ngasalili niyasi Ela,

nga iya anak.

7 Apang ang polong ni lehoba nag-
abut man kay lehu, nga manalagna, nga
anak ni Hanani, batok kay Baasa kag
batok sa iya panimalay, bangud sang
tanan nga kalainan, nga iya ginhimo sa

atubangan sang mga mata ni lehoba,
nga nagapaakig sa iya sa mga binuhatan
sang iya mga kamut, nga nanginsubung
sang bsday ni leroboam, kag tungud
kay ginpatay man sia niya.

Si Simri kag si Omri, mgn hari sa Israel.

8 Sa tuig nga ikaduha ka piilo kag
anum ni Asa, nga hari sa luda, nagsugud
sa paghari si Ela, nga anak ni Baasa, sa

ibabaw ni Israel sa Tirsa, kag 7iaghari

sia sing duha ka tuig.

9 Kag nagpuhon batok sa iya ang iya

alagad nga si Simri, pangolo sang ka-

tunga sang mga kanga. Kag sang didto
sia sa Tirsa, nga nagainum kag nahobog,
sa balay ni Arsa, nga tulugyanan sa iba-

baw sang balay sa Tirsa;
10 Nag-abut si Simri kag nagpilaskag

nagpatay sa iya sa ikaduha ka pulo kag
pito ka tuig ni Asa, nga hari sa luda

;

kag naghari sia nga salili niya.

11 Kag nahanabu, sang pagsugud niya
sa paghari kag sang nagalingkod sia sa

iya lingkoran ngaharianon, nga ginpilas

niya ang bug-os nga balay ni Baasa, nga
wala sia sing ginbilin bisan isa ka tawo,
bisan ang ij'^a mga himata, bisan ang
iya mga abyan.

12 Kag ginlaglag ni Simri ang bug-os
nga balay ni Baasa, sono sa polong ni

lehoba, nga iya ginsiling kay Baasa,
bangud sang manalagna nga si lehu,

13 Nahanungud sang tanan nga mga
sala ni Baasa, kag sang mga sala ni Ela,

nga iya anak, nga tungud sa ila naka-
sala sila kag nga tungud sa ila ginpa-
pakasala nila si Israel, nga nagpaakig
kay lehoba, nga Dios ni Israel, sa ila

mga kadayawan.
14 Kag ang iban nga mga binuhatan

ni Ela, kag ang tanan nga iya ginhimo,

,;
wala bala masulat sa tolon-an sang
mga Kronika sang mga hari sa Israel ?

15 Sa ikaduha ka piilo kag pito ka
tuig ni Asa, nga hari sa luda, nagsugud
sa paghari si Simri, kag naghari sia sing

pito ka adlaw sa Tirsa, kag ang banwa
nagbutang sing dulugan batok sang Gi-
beton, nga banwa sang mga Pilistinhon.

16 Kag ang banwa nga yara sa dulu-
gan nakabati sang ginasiling :

" Si Simri
nagpuhon, kag ginpatay niya ang hari.

Kag sa amo gid nga adlaw, sa dulugan
ang bug-os nga Israel naghimo kay Omri,
nga pangolo sang kasoldadosan, nga hari

sa ibabaw ni Israel.

17 Kag si Omri kag upud sa iya ang
bug-os nga Israel nagtaklad gikan sa

Gibeton kag ginlibutan nila ang Tirsa.
18 Kag sang pagkakita ni Simri, nga

nakuha na ang banwa, nagsulud sia sa

balay nga harianon sa balay sang hari,

kag gintutdan niya ang balay sang hari,

kag ginsunog niya sia sa ibabaw niya

;

kag namatay sia,

19 Bangud sang iya mga sala, nga
tungud sa ila nakasala sia, nga nagahimo
sing malain sa m.ga mata ni lehoba, kag
nga naglakat sia sa mga dalanon ni lero-

boam kag sa iya sala, nga ginhimo niya,

nga sa pagpapakasala kay Israel.

20 Kag ang iban nga mga binuhatan
ni Simri, kag ang pagpuhon nga iya gin-

padugi, i wala bala masulat sa tolon-an
sang mga Kronika sa mga hari sa Israel ?

21 Niyan ang banwang Israel gin-

tunga : ang katunga sang banwa nagsu-
nud kay Tibni, nga anak ni Ginat, sa
paghimo sini nga hari, kag ang isa ka
katunga nagsunud kay Omri.
22 Apang ang banwa nga nagasunud

kay Omri, nakasarang sing labi sa
banwa nga nagsunud kay Tibni, nga
anak ni Ginat, kag si Tibni namatay,
kag si Omri naghari.

23 Sa ikakatloan kag isa ka tuig ni

Asa, nga hari sa luda, nagsugud sa

paghari si Omri sa ibabaw ni Israel

;

kag naghari sia sing napiilo kag duha
ka tuig : sa Tirsa naghari sia sing

anum ka tuig.

24 Kag ginbakal niya kay Semer ang
bukid sa Samaria sa duha ka talanton
nga pilak, kag nagbalay sa ibabaw sang
bukid, kag ginhingalanan niya ang ban-
wa, nga iya ginpatindug, nga Samaria,
sono sa ngalan ni Semer nga tagiya

anay sang bukid.
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25 Si Omri naghimo sang malain sa

mga mata ni lehoba, kag naghimo sia

sing labi pa ka lain sang tanan nga mga
nanginuna sa iya.

26 Kay naglakat sia sa tanan nga
mga dalanon ni leroboam, nga anak ni

Nabat, kag sa iya mga sala, nga tungud
sa ila ginpapakasala niya si Israel, nga
nagpaakig kay lehoba, nga Dies sa

Israel, upud ang iya mga kadaj^awan.

27 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Omri kag ang iya ginhimo, kag ang
mga kaisug nga iya ginhimo, iwala
bala masulat sa tolon-an sang mga
Kronika sang mga hari sa Israel ?

28 Kag si Omri nagtolog upud sa iya

mga ginikanan, kag ginlubung sia sa

Samaria, kag naghari nga salili niya si

Akab, nga iya anak.

Ang pagdiwata ni Akab, nga bari sa Israel.

29 Kag nagsugud si Akab, nga anak
ni Omri, sa paghari sa ibabaw ni Israel

sang ikakatloan kag walo ka tuig ni

Asa, nga hari sa luda. Kag naghari si

Akab, nga anak ni Omri, sa ibabaw ni

Israel, sa Samaria, sing duha ka piilo

kag duha ka tuig.

30 Kag si Akab, nga anak ni Omri,
naghimo sang malain sa mga mata ni

lehoba, nga labaw sa tanan nga nangin-
una sa iya.

31 Kag kay daw nangindiyotay nga
butang nga sa iya ang paglakat sa mga
sala ni leroboam, nga anak ni Nabat,
ginpangasawa niya si lesabel, nga anak
nga babae ni Etbaal, nga hari sang mga
Sidoninhon ; kag nagpakadto sia kag
nag-alagad sia kay Baal, kag nagyaub
sia sa atubangan niya.

32 Kag nagpatindug sia sing halaran
kay Baal, sa balay ni Baal, nga iya gin-
patindug sa Samaria.

33 Kag si Akab naghimo man sing
Ashera. Kag si Akab nagpalabaw pa
sa pagpaakig kay lehoba, nga Dios sa
Israel, labi pa sang tanan nga mga hari
sa Israel, nga nanginuna sa ij^a.

34 Sa iya panag-on si Hiel, nga Bethe-
linhon, nagpatindug liwan sang leriko,
Kay Abiram, ang iya panganay, ginbu-
tang niya ang mga sadsaran sa iya, kag
kay Segub, ang iya kamanghoran, gin-
butang niya ang iya mga gawang, sono
sang polong ni lehoba, nga ginmitlang

niya tungud kay losue, nga anak ni
Nun.

Ang manalagna nga si Elias sa sapa sa Kerit,

kag sa balay sang balo nga babae

sa Sarepta.

^y KAG si Elias, nga Tisbinhon, nga
' * isa sang mga umalagi sa Ga-
laad, nagsiling kay Akab :

" Magkabuhi
si lehoba, nga Dios sa Israel, nga sa atu-
bangan niya yari ako, nga dili na ma-
gaulan bisan may tun-og, sa sining mga
tuig, kondi tungud sang akon polong."

2 Kag nag-abut sa iya ang polong ni

lehoba, nga nagasiling

:

3 " Halin-ka diri, kag balik-ka nayon
sa Sidlangan, kag panago-ka sa kasulgan
sa Kerit, nga 3'ara sa atubangan sang
lordan.

4 Kag magainum ka sa kasulgan ; kag
ako nagsogo sa mga uvvak, nga paghata-
gan ka nila didto sing pagkaon."

5 Kag sia naglakat, kag ginhimo niya
sono sang polong ni lehoba : nagpakadto
sia kag nagpuyo sia sa luyo sang kasul-
gan nga Kerit, nga yara sa atubangan
sang lordan.

6 Kag ang mga uwak nagdala sa iya
sing tinapay kag unud sa aga, kag tina-
pay kag unud sa hapon, kag naginum
sia sa kasulgan.

7 Kag nahanabu, sa tapus sang pila
ka adlaw, nagmala ang kasulgan, kay
wala na magulan sa ibabaw sang duta.

8 Kag nag-abut sa \yz. ang polong ni
lehoba, nga nagasiling

:

9 "Tindug-ka, lakat-ka sa Sarepta,
nga nahanungud sa Sidon, kag magpuyo-
ka didto : yari karon nagsogo ako didto
sing isa ka babae nga balo, nga magsa-
gud sa imo."

10 Niyan sia nagtindug kag napakad-
to sa Sarepta. Kag sang pag-abut niya
sa gawang sang banwa, yari karon, ang
isa ka balo nga babae, nga nagapamolot
sing mga gatong; kag iya sia gintawag,
kag nagsiling sa iya :

" Nagaampo ako
sa imo, nga dalhan mo ako sing diyotay
nga tubig sa isa ka ilimnan, agud nga
maginum ako."'

11 Kag sang nagalakat sia sa pagkuha
sa iya, nagtawag sia liwan sa iya, kag
nagsiling: ''Nagaampo ako sa imo,
nga dalhan mo ako sing isa ka timo nga
tinapay sa imo kamut."

12 Kag sia nagsiling: "Magkabuhi
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si lehoha, nga imo Dios, nga wala ako
bisan isa ka torta, nga may isa gid la-

mang ako ka hakiip nga harina sa tadyaw,
kag diyotay nga lana sa isa ka tibud

:

kag yari karon, nagapamolot ako sing
duha ka gatong, kag magasulud ako kag
magahimos ako sini nga sa akon kag nga
sa akon anak nga lalaki, kag sang maka-
kaon kami, magakalamatay kami."

13 Kag si Elias nagsiling sa iya :
" Dili

ka mahadluk; sulud-ka; bimoa subung
sang imo ginsiling ; apang himoi ako
sing una sa iya sjng isa ka diyolay nga
torta, kag dalha sia diri sa akon sa go-
wa, kag ugaling magahimo ka sang sa
imo kag sang sa imo anak nga lalaki.

14 Kay si lehoba, nga Dios sa Israel,

nagsiling sing subung sini : Ang tadyaw
sang harina indi maubusan, bisan mabu-
hinan ang tibud sang lana tubtub sad-
tong adlaw nga si lehoba magapaiilan
sa ibabaw sang kadaygan sang duta."

15 Kag naglakat sia kag ginhimo ni-

ya, subung sang polong ni Elias ; kag
nagkaon sia kag ang babae kag ang iya
panimalay sing madamu nga mga adlaw.

16 Kag ang tadyaw sang harina wala
maubusi, bisan nagbuhin ang tibud sang
lana, sono sang polong ni lehoba nga
kinasiling tungud kay Elias.

17 Sa tapus sining mga butang, naha-
nabu nga nagniasakit ang anak nga lala-

ki sang tagbalay ; kag ang balatian na-
ngintama ka bug-at, nga wala na sia

sing gininhawa.
18 Kag sia nagsiling kay Elias: "^Ano

bala ang akoa sa imo, lalaki sang Dios ?

I Nagkari ka bala sa akon sa pagpanum-
dum sang akon mga sala, kag sa pagpa-
tay sang akon anak ?

"

19 Kag sia nagsiling sa iya: "Ihatag
sa akon ang imo anak." Ni3''an ginkuha
niya ini sa iya sabak, kag gindala niya
sia sa hulut nga mataas, nga didto nag
puyo sia, kag ginpahigda niya sia sa
ibabaw sang iya higdaan.

20 Kag nagsingit sia kay lehoba, nga
nagasiling :

" lehoba, nga akon Dios,
ginpakari mo man bala ang kalainan sa
balo, nga sa ij'^a balay nagapuyo ako,
agud nga pagpatyon ang iya anak."

21 Kag ginhap-an niya ang bata sing
makatlo, kag nagsingit sia kay lehoba;
kag nagsiling :

*' lehoba, nga akon Dios,
ginaampo ko sa imo, nga ipasulud mo
liwan ang kalag sini nga bata sa iya."

22 Kag ginpamatian ni lehoba ang

tingug ni Elias, kag ang kalag sang bata
nagsulud liwan sa iya, kag nabuhi liwan
sia.

_
23 Kag kinuha ni Elias ang bata, kag

ginpapanaug niya ini gikan sa hulut nga
mataas sa balay, kag ginhatag niya sia
sa iya iloy. Kag si Elias nagsiling : Ya-
ri karon ang imo anak nagakabuhi."

24 Kag ang babae nagsiling kay EHas

:

" Karon nakilala ko, nga ikaw amo ang
lalaki sang Dios, kag nga ang polong ni

lehoba sa imo baba among kamatooran.

Si Elias kag ang mga manalagna ni Baal.

10 KAG sang lumigad na ang mada-
1^ mu nga mga adlaw, nag-abut ang
polong ni lehoba kay Elias, sa ikatlo ka
tuig nga nagasiling :

" Lakat-ka, paki-

ta-ka kay Akab; kag ako magapaulan
sa ibabaw sang kadaygan sang duta."

2 Kag si Elias nagkadto sa pagpa-
hayag kay Akab. Kag may daku nga
gutum sa sadto nga dag-on sa Samaria.

3 Kag gintawag ni Akab si Abdias,
nga iya tulugyanan sa balay. Kag ang
amo nga Abdias mahadlukon gid kay
lehoba.

4 Kay sang si lesabel nagalaglag sa

mga manalagna ni lehoba, ginkuha ni

Abdias ang isa ka gatus ka manalagna,
nga gintago niya sila sa tagkinalim-an

sa tagsa ka lungib, kag ginsagud niya
sila sang tinapay kag tubig.

5 Kag nagsiling si Akab kay Abdias

:

" Lakat-ka sa kadutaan sa tanan nga
mga tuburan sang tubig kag sa tanan
nga mga kasulgan ayhan makakita kita

sing halalban, nga makabuhi sa mga ka-

bayo kag sa mga mula, kag indi ta pa-
galaglagon ang kasapatan."

6 Kag ginbahinbahin nila ang kadu-
taan, sa paglibot sini : si Akab napakad-
to nga isa lamang sa isa ka dalan, kag
si Abdias napakadto nga isa lamang sa

isa liwan ka dalan.

7 Kag sang si Abdias yara sa dalan,

yari karon, nasugata niya si Elias. Kag
nakilala niya sia kag naghapa kag nag-
siling :

"
i Amo bala ikaw ang akon

ginoo nga si Elias ?
"

8 Kag sia nagsabat: "Amo ako.

Lakat-ka, isiling sa imo ginoo : Yari
karon si Elias."

9 Apang sia nagsiling :
"

i Ano bala
ang akon ginpakasal-an, agud nga imo
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itugyan ang imo alagad sa kamiit ni

Akab, agud nga patyon niya ako ?

10 Magkabuhi si lehoba, nga imo
Dios, nga wala gid sing katawohan,
bisan ginharian nga didto ang akon
ginoo wala magpadala sa pagpangita sa

imo ; kag sang nagsiling sila : Wala
sia diri, niyan ginpasumpa niya ang gin-

harian kag ang katawohan, nga wala
makakita sa imo.

1

1

Kag karon ikaw nagsiling : Lakat-
ka, islling sa imo ginoo : Yari diri si

Elias.

12 Kag magakahanabu, nga sa maka-
talikod ako sa imo, angEspirita ni leho-

ba magadala sa imo sa diin nga wala na-

kon mahibaloi ; kag sa pagkadto nakon
sa pagbalita kay Akab, kag indi ka niya
makita, pagpatyon niya ako ; kag ivalay

sapayan ang imo alagad nahadluk kay
leboba kutub sang akon pagkabata.

13 iWala bala pagisiling sa akon
ginoo ang ginhimo ko sang ginapatay
ni lesabel ang mga manalagna ni lehoba ?

Gintago ko ang isa ka gatus ka lalaki

sang mga manalagna ni lehoba, sa tag-

kalim-an sa tagsa ka lungib, kag ginsa-

gud ko sila sang tinapay kag tubig.

14 Kag karon nagasiling ka : Lakat-
ka, kag isiling sa imo ginoo: Yari diri

si Elias. Apang pagpatyon niya ako."

15 Kag nagsiling sa ij'-a si Elias:

Magkabuhi si lehoba sang Sebaot, nga
sa atubangan niya yara ako, nga karon
magapakita ako sa iya."

16 Kag si Abdias naglakat sa pagsu-
gata kay Akab, kag nagsugid sia sini sa

iya. Kag si Akab nagkadto sa pagsugata
kay Elias.

17 Kag sang nakita ni Akab si Elias,

nagsiling sa iya si Akab :
"

i Amo ikaw
bala ang tawo nga nagapagamo sa

Israel
?

"

18 Kag sia nagsabat; "Ako wala
magapagamo sa Israel, kondi ikaw kag
ang balay sang imo amay, nga nagbiya
kamo sang mga sogo ni lehoba, kag nga
nagsunud ka sa mga Baal,

19 Kag, padala-ka karon kag tipuna
sa akon ang bug-os nga Israel sa bukid
nga Karmelo, kag ang apat ka gatus kag
kalim-an ka mga m.analagna ni Baal,

kag ang apat ka gatus ka mga manalagna
sang Ashera, nga nagakalaon sa latok ni

lesabel.*'

20 Kag si Akab nagpadala sa tanan
nga mga inanak ni Israel, kag gintipon

niya ang mga manalagna sa bukid nga
Karmelo.

21 Kag sang nagpalapit si Elias sa

bug-os nga banwa, nagsiling sia : I " Tub-
tub bala san-o magpiliniang kamo sa

tungasang duha ka kilid ? Kon si lehoba
among Dios, simda-ninyo sia ; kag kon
si Baal, sunda-ninyo sia." Kag ang
banwa wala magsabat bisan isa ka
polong.

22 Kag si Elias nagsiling sa banwa

:

" Ako lamang ang nabilin nga mana-
lagna ni lehoba ; apang ang mga mana-
lagna ni Baal may apat ka gatus kag
kalim-an ka tawo.

23 Bnsa, hatagi kami sing duha ka
tinday nga baka ; magapilili sila nga sa

ila sang isa sang mga tinday nga baka,
kag pagautuduturon sia nila, kag paga-
ibutang nila sia sa ibabaw sang gatong,

apang indi nila pagabutangan sang ka-

layo sia; kag ako magahanda sang isa

ka tinday nga baka, kag pagaibutang ko
ini sa ibabaw sang gatong, kag indi ako
magabutang sing kalayo sa iya.

24 Kag magatawag kamo sa ngalan
sang inyo dios, kag ako magapanawag
sa ngalan ni lehoba. Kag ang Dios nga
magsabat tungud sa kalayo, ini maga-
mangin-Dios." Kag ang bug-os nga
banwa nagsabat, nga nagasiling :

" Ma-
ayo ini nga polong ?

"

25 Kag si Elias nagsiling sa mga ma-
nalagna ni Baal :

" Pilili-kamo nga sa

inyo sing isa ka baka, kag amana-ninyo
sia ana}^ kay kamo among labaw sa ka-
damuon : kag panawag-kamo sa ngalan
sang inyo dios, apang indi ninyo pagbu-
tangan sang kalayo."

26 Kag ginkuha nila ang tinday nga
baka, nga ginhatag sa ila, kag ginhanda
nila sia, kag gintawag nila ang ngalan
ni Baal, kutub sa aga tubtub sa udto, nga
nagasiling: "Baal, sabta kami." Apang
walaytingug, bisan pagsabat. Kag sila

nagalinumpatlumpat sa palibot sang ha-

laran nga ginhimo nila.

27 Kag nahanabu, sang udto, nga si

Elias nagLiligyat sa ila, kag nagsiling

:

" Silingit-kamo sa mabaskug nga tingug,

kay dios sia. Apang nagapamalandong,
sia; kon nagpalayo sia, kon sa panlaka-
tan sia. iAyhan bala nagakatolog sia

kag magamata sia ?
"

28 Kag sila nagatuluaw sa mabaskug
nga mga tingug, kag nagapilas sila sa ila

sang mga sundang kag sang mga budyak,
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sono sa ila pamatasan, tubtub nga mag-
ilig ang dugo sa ibabaw nila.

29 Kag sang nagligad ang udto, nag-
talagna sila tubtub sa oras sang halad
sang dolot, kag walay tingug, bisan pag-
sabat, bisan tanda sa pagtalupangud-

30 Kag si Elias nagsiling sa bug-os
nga banwa :

" Palalapit-kamo sa akon."
Kag ang bug-os nga banwa nagpalapit
sa iya ; kag ginkaayo niya ang halaran
ni lehoba, nga naguba.

31 Kag nagkuha si Elias sang napiilo

kag duha ka bato, sono sang kadamuon
sang mga kabikahan sang mga anak ni

lakob, nga nag-abut sa iya ang polong
ni lehoba, nga nagasiling :

" Si Israel

magamanginimo nagalan."

32 Kag sa sining mga bato ginpatin-

dug niya ang isa ka halaran sa ngalan ni

lehoba ; kag naghimo sia sa palibot sang
halaran sing isa ka silog nga daw mai-
goan sang duha ka sukub sang binhi.

33 Kag ginbalay niya ang gatong, kag
ginutudutud niya ang tinday nga baba,

kag ginbutang niya ini sa ibabaw sang
gatong.

34 Kag nagsiling sia :
*' Pun-a-ninyo

ang apat ka banga sang tubig, kag iula-

ninyo sia sa ibabaw sang halad nga si-

nunog, kag sa ibabaw sang gatong." Kag
nagsiling sia :

" Himoa-ninyo ini sing

makaduha." Kag sa liwan ginhimo nila

ini. Kag nagsiling sia :
" Himoa-nin-

yo ini sing makatlo." Kag sa makatlo
ginhimo nila ini.

35 Kag ang tubig nagilig sa palibot

sang halaran; kag napuno man sang
tubig ang silog.

36 Kag sa oras sang paghalad sang ha-

lad nga sinunog, nagpalapit ang mana-
lagna nga si Elias, kag nagsiling :

" leho-

ba, Dios ni Abraham, ni Isaak, kag ni

Israel, makilala karon nga ikaw among
Dios sa Israel, kag nga ako among imo
alagad, kag nga tungud sang imo sogo
ginhimo ko iningtanan nga mga butang.

37 Sabta ako, lehoba, sabta ako, agud
nga ini nga banwa magkilala nga ikaw,

oh lehoba, amo ikaw ang Dios, kag nga
ikaw gid magpabalik sang tagiposoon

nila."

38 Kag naholog ang kalayo ni leho-

ba, kag nagupud sia sang halad nga
sinunog kag sang gatong, kag sang mga
bato, kag sang yab-ok, kag gindilaan pa
niya ang tubig nga yadto sa silog.

39 Kag sang nakita ini sang bug-os

nga banwa, naghalapa sila, kag nagsili-

ling :
" Si lehoba among Dios, si leho-

ba among Dios."

40 Kag nagsiling sa ila si Elias:
" Dalakpa-ninyo ang mga manalagna ni

Baal, nga wala gid sing magpalagyo."
Kag gindalakup nila sila, Kag ginpadul-
hog sila ni Elias sa kasulgan sa Kison,
kag didto ginpugutan niya sila.

41 Kag niyan si Elias nagsiling kay
Akab :

" Taklad-ka karon, kag inum-ka,
kay may tingug sang huganas sang ulan."

42 Kag nagtaklad si Akab sa pagkaon
kag sa pag-inum ; apang si Elias nagtu-
kad sa putokputokan sang Karmelo, kag
sang naghapa sa duta, ginbutang niya
ang iya nawung sa tunga sang iya mga
tuhod.

43 Kag nagsiling sia sa iya sologoon

;

" Taklad-ka karon, ginaampo ko sa imo
kag tulok-ka nayon sa dagat." Kag sia

nagtaklad, kag nagtulok, kag nagsiling

:

"Wala gid sing ano." Kag nagsiling
sia :

" Balik-ka sing makapito."

44 Kag sa makapito nahanabu, nga
nagsiling sia :

" Yari karon ang isa ka
diyotay nga gal-um, subung sang palad
sang kamut sang isa ka tawo, nga naga-
saka gikan sa dagat." Kag si Elias nag-
siling :

" Taklad-ka kag isiling-mo kay
Akab : Magtakud kag magdulhog-ka,
agud indi ka pagupangon sang ulan."

45 Kag nahanabu, sa sulud sang isa ka
tion, nga ang mga langit nagduluium nga
may mga gal-um kag hangin, kag may
isa ka daku nga ulan. Kag si Akab, nag-
saka sa kanga kag nagkadto sa lesreel.

46 Kag ang kamut ni lehoba nangin-
sa ibabaw ni Elias, kag sia nagwagkus
sang iya mga hawak, kag nagdalagan sa
atubangan ni Akab, tubtub nayon sa

lesreel.

Nagapalagyo si Elias sa atubangan ni iesabel

tubutb sa Horeb.

•[QKAG si Akab nagbalita kay Iesabel^ sang tanan nga ginhimo ni Elias,

kag kon paano nga ginpamatay niya sa

hinganiban ang tanan nga mga ma-
nalagna ;

2 Kag nagpadala si Iesabel kay Elias

sang isa ka manugbalita, nga nagasi-

ling :
" Maghilimo sing subung sini ang

mga dios, kag sing subung magdulugang
sila, kon buas sa sining oras indi ko
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mabutang ang imo kabuhi subung sang
kabuhi sang isa sa ila."

3 Kag sang nakita niya ini, nagtindug
sia kag naglakat sa paghnvas sang iya

kabuhi. Kag nag-abut sia sa Beer-seba,

nga nahanungud sa luda, kag ginbayaan
niya didto ang iya sologoon.

4 Kag sia nagpakadto sa kahanayakan
sing isa ka adlaw nga panlakatan, kag
nagkadto sia sa paglingkod sa idalum
sang isa ka enebro ; kag nagpangayo sia

sang kamatayon nga sa iya kalag, nga
nagasiling :

" Turaan na, oh leiioba
;

kuhaa ang akon kalag, kay indi ako
labi kaayo pa sang akon mga ginikanan."

5 Kag naghigda sia, kag natologan
sia sa idalum sang isa ka enebro, kag
yari karon, ang isa ka manugtunda nag-
kuhit sa iya, £ag nagsiling sa iya :

" Tin-
dug-ka, kaon-ka."

6 Kag nagtulok sia, kag yari karon, sa

iya olohan ang isa ka torta nga linuto

sa ibabaw sang mga bato nga mainit,

kag isa ka banga nga tubig ; kag nag-
kaon sia kag nag-inum, kag nagbalik
sia sa pagtolog.

7 Kag sang nagbalik ang manugtunda
ni lehoba sa makaduha, nagkuhit sia sa

ij-a, nga nagasiling :
" Tindug-ka, ka-

on-ka ; kay taraa pa kalawig ang dalanon
nga sa imo.
8 Busa, nagtindug sia, kag nagkaon kag,

naginum, kag naglakat sia sa kapag-unan
sa sadtong pagkaon sing kap-atan ka
adlaw kag kap-atan ka gab-i, tub tub sa

Horeb nga bukid sang Dios.

9 Kag didto, nagsuiud sia sa lungib,

nga didto sia naghigda. Kag yari karon,
sa iya nag-abut ang polong ni lehoba,
kag nagsiling sia sa iya: "dAno bala
ang ginahimo mo diri, Elias?"

10 Kag sia nagsabat: "Sinabnitako
sang kainion tungud kay lehoba, nga
Dios sang Sebaot ; kay ang mga inanak
ni Israel nagbiliya sang imo katipan,
ginpanguba nila ang imo mga halaran,
kag ginpatay nila sa hinganiban ang imo
mga manalagna, kag ako lamang ang
nabilin ; kag ginapangita nila ang akon
kabuhi sa pagkuha sa iya."

11 Kag sia nagsiling : "Gowa-ka, kag
tindug-ka sa bukid sa atubangan ni

lehoba. Kag yari karon, si lehoba nga
magaagi ; kag ang isa ka duku kag gam-
hanan nga hangin nga nagaboong sang
mga bukid kag nagapugday sang mga
pii-as sa atubangan ni lehoba ; apang

si lehoba wala sa hangin. Kag sa olehe
sang hangin, isa ka linog ; apang si le-

hoba wala sa linog.

12 Kag sa olehe sang linog, isa ka
kalayo ; apang si lehoba wala sa kalayo.
Kag sa olehe sang kalayo, isa ka tingug
nga matam-is kag mahomok."

13 Kag sang nabatian ini ni Elias,

gintabunan niya ang iya nawung sang
iya kunup, kag naggowa, kag nagdulog
sia sa salamputan sang lungib. Kag yari
karon, nag-abut ang isa ka tingug sa iya,

nga nagasiling :
"

l Ano bala ang gina-
himo mo diri, Elias ?

"

14 Kag sia nagsiling: "Ginsabnit ako
sang isa ka kaimon tungud kay lehoba,
nga Dios sang Sebaot ; kay ang mga
inanak ni Israel nagbiliya sang imo ka-
tipan, ginpanguba nila ang imo mga
halaran, kag ginpamatay nila sa hingani-
ban ang imo mga manalagna, kag ako
lamang ang nabilin, kag ginapangita nila
ang akon kabuhi sa pagkuha sa iya."

15 Kag nagsihng sa iya si lehoba:
" Lakat, balik-ka sa imo dalan, sa kaha-
nayakan sang Damasko ; kag magasu-
lud-ka, kag magahaplas ka kay Hasael
nga hari sa Aram

;

16 Kag kay lehu, anak ni Nimsi, pa-
gahaplason mo nga hari sa ibabaw sang
Israel. Kag kay Eliseo, anak ni Sapat,
nga taga-Abelmehula, pagahaplason mo
nga manalagna nga salili nimo.

17 Kag mahanabu,nga ang magpalag-
yo sa hinganiban ni Hasael, pagapatyon
ini ni lehu ; kag ang magpalagyo sa hi-

nganiban ni lehu, si Eliseo magapatay
sa iya.

18 Kag pagaibilin ko sa Israel ang pito
ka libo, ang tanan nga mga tuhod nga
wala magluhod kay Baal, kag ang tanan
nga mga baba nga wala maghalaluk
sini."

19 Kag nagtaliwan sia didto, kag na-
kita niya si Eliseo, anak ni Sapat, nga
nagadaro, nga may napulo kag duha ka
tagduhaduha ka baka sa una niya, kag
sia yara upud sa ikapulo kag duha. Kag
si Elias nag-agi nayon sa iya, kag ginha-
boy niya sa ibabaw niya ang iya kunup.

20 Kag sang binayaan niya ang mga
baka, nagadalagan sia sa olehe ni Elias,

kag nagsiling :
'* Ginaampo ko sa imo,

nga pahalukon mo ako anay sa akon
amay kag sa akon iloy, kag ugalittg ma-
gaupud ako sa imo. Kag sia nagsiling

463



19.21. I HARI. 20. 16.

sa iya :
" Lakat, kag balik-ka. Apang,

ano bala ang ginhimo ko sa imo ?
"

21 Kag nagbalik sia sa olehe niya, kag
nagkuha sia sing duha ka baka, kag gin-

ihaw niya sila, kag ginluto nij'^a angunud
nila sa mga galamiton sang mga baka,

kag ginhatag niya sia sa banwa, kag nag-

kalalaon sila, kag nagtindug sia kag
naglakat sa olehe ni Elias, kag nag-ala-

gad sia sa iya.

Inaway sa tiinga ni Akab kag ni Ben-Hadad,

hari sa Aram, kon Siria.

Qr> KAG si Ben-Hadad, hari sa Aram,^^ nagtipon sa bug-os niya nga ka-

gamhanan, kag yara upud sa iya katlo-

an kag duha ka hari, kag mga kabayo, kag
mga kanga- Kag nagtaklad sia kag gin-

libutan niya ang Samaria, kag gin-away
niya sia.

2 Kag nagpadala sia sing mga ma-
nugbalita sa banwa kay Akab, nga hari

sa Israel, kag nagsiling sia sa iya :

3 "Amo ining ginsiling ni Ben-Ha-
dad : Ang imo pilak kag ang imo bula-

wan akon, kag ang imo mga kababaynan
kag ang imo mga anak nga mga ma-
ayoayo, akon sila."

4 Kag ang hari sa Israel nagsabat,

kag nagsiling :
" Subimg sang imo gina-

siling, hari nga ginoo ko, imo ako, kag
ang tanan nga akon."

5 Kag sang nagbalalik ang mga ma-
nugbalita, nagsililing sila :

" Amo ining

ginsiling ni Ben-Hadad, nga nagasiling

:

Sang nagpadala ako sa imo sa pagsiling

:

Ang imo pilak kag bulawan, kag ang
imo mga kababaynan kag ang imo mga
anak pagaihatag mo sa akon :

6 Manginmatuud gid nga buas sa

sining oras magapadala ako sa imo sang
akon mga alagad, nga sila magaulusisa
sang imo balay kag sang mga balay

sang imo mga alagad, kag pagakuhaon
sila nila sa ila mga kamut kag pagadal-

on nila ang tanan nga mahamut-an sa

imo mga mata."

7 Kag gintawag sang hari sa Israel

ang tanan nga mga tigulang sang duta,

kag nagsiling :
" Hangpa-ninyo, kag tan-

awa-ninyo karon, nga amo ang aton ka-

lainan nga ginapangita sining tawo ; kay
nagpadala sia sa akon sa pagpangayo
sang akon mga kababaynan, kag sang
akon mga anak, kag sang akon pilak,

kag sang akon bulawan, kag ako wala
magdumili sini sa iya."

8 Kag ang tanan nga mga tigulang,
kag ang bug-os nga banwa nagsalabat sa
iya :

" Indi ka magpamati sa iya, bisan
magpahauyon."

9 Kag sia nagsabat sa mga manugba-
lita ni Ben-Hadad :

" Isiling-ninyo sa ha-
ri, nga akon ginoo : Pagahimoon ko
ang tanan nga ginsogo mo sa imo alagad
sa nahauna ; apang ini indi ako sarang
makahimo." Kag ang mga manugbali-
ta naglalakat, kag ginhatag nila sa iya
ang sabat.

10 Kag si Ben-Hadad nagpadala sa

iya sa pagsiling :
" Amo ini ang paghi-

moon sa akon sang mga dios, kag amo
ini ang magdulugang sa akon, kon ang
yab-ok sa Samaria mangirituman sa pag-
puno sang mga kamut sang bug-os nga
banwa, nga nagasunud sa akon."

11 Kag ang hari sa Israel nagsabat
kag nagsiling :

" Isiling-ninyo sa iya, nga
indi magdayaw sa iya ang nagapang-
w^agkus sang Junangibati subung sang na-
gakuha sini."

12 Kag sang nabatian ni Ben-Hadad
ini nga polong, sang nagainum sia upud
sang mga hari sa mga pa)''ag, nagsiling
sia sa iya mga alagad :

" Pahamtang-
kamo sang pasunud." Kag sila nagpa-
hamtang sing pasunud batok sa banv/a.

13 Kag yari karon, ang isa ka mana-
lagna nagpalapit kay Akab, hari sa Is-

rael, kag nagsiling sa iya :
" Amo ining

ginasiling ni lehoba : l Nakita mo bala
inang duku nga kadam-an ? Yari karon,

igatugyan ko sia karon sa imo kamut,
agud nga magkilala ka nga ako amo si

lehoba."
14 Kag nagsabat si Akab :

"
i Tu-

ngud bala sa kay sin-o ?
" Kag sia nagsi-

ling :
" Amo ining ginasiling ni lehoba :

Tungud sang mga sologoon sang mga
dimganon sang mga probinsia." Kag si

Akab nagsiling :
" Sin-o bala ang ma-

gasugud sang inawav ?
" Kag sia nagsa-

bat : " Ikaw."

15 Kag ginusisa niya ang mga solo-

goon sang mga dunganon sang mga pro-

binsia, nga nanginduha ka gatus katloan

kag duha sila. Ugaling ginusisa niya

ang bug-os nga banwa, ang ta.nan nga
mga inanak ni Israel, nga nanginpito ka
libo sila.

16 Kag naghimo sila sing paggowa
sa Bagatnan ; kag si Ben-Hadad yara sa
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payagpayag nga nagainum, nga hubug
,

sla kag ang mga had, ang katloan kag !

duha ka hari nga nagbululig sa iya.
|

17 Kag ang mga sologoon sang mga
dunganon sang mga probinsia, ang mga

|

naggulowa sing una. Kag kinapadala

ni Ben-Hadad, kag nagsugid sa iya, nga
\

nagasiling: "Naggulowa ang mga ta-

wo gkan sa Samaria."
18 Kag nagsiling sia :

" Kon sa pag-
hidaet nga nagulowa sila, pandakpa-nin-
yo sila nga mga buhi ; kag kon sa pag-

away nga naggulowa sila, pandakpa-nin-
yo sila nga mga buhi."

19 Busa ini sila naggulowa gikan sa

banwa, ang mga sologoon sang mga dun-
ganon sang mga probinsia sing ihm kag
sa olehe nila nagsunud ang kasoldado-
san.

20 Kag ginpilas sang tagsatagsa ang
iya tawo ; kag nagpalalagyo ang mga
taga-Aram kag ginlagas sila sang Israel.

Kag si Ben-Hadad, nga hari sa Aram,
nagpalagyo sa isa ka kabayo upud sang
pila ka manugkabayo.

21 Kag naggowa ang hari sa Israel,

kag ginpilas niya ang mga kabayo kag
ang mga kanga ; kag ginpilas niya ang
Aram nga may dakung kinamatay.

22 Kag nag-abut ang manalagna sa

hari sa Israel, kag nagsiling sa iya

:

" Lakat, pamag-on-ka, kag hangpa kag
tan-awa ang imo pagahimoon ; kay sa

pagbalik sang tuig ang hari sa Aram ma-
gataklad batok sa imo."

23 Kag ang mga alagad sang hari sa

Aram nagsililing sa iya :
" Ang ila mga

dios mga dios sang mga kabukiran ; tu-

ngud sini naglandas sila sa aton ; apang
mag-away kita sa ila sa kapatagan, kag
tan-awon naton kon indi naton sila ma-
landas.

24 Busa, himoa ang subung sini : Ku-
haa ang mga hari ang tagsatagsa sa iya

nahamtangan, kag butangi sang mga pa-
ngolo nga salili nila.

25 Kag ikaw, kuha-ka sing isa ka
kasoldadosan nga sa imo, subung sang
kasoldadosan nga gindula mo, kag sang
kadamuon nga mga kabayo, subung sang
mga kabayo mo anay, kag sang kada-
muon nga mga kanga, subung sang mga
kanga mo anay; magpakigaway kita sa

ila sa kapatagan, kag tan-awon naton kon
indi naton sila malandas." Kag sia nag-
pamati sang tingug nila, kag ginhimo
niya ang subung sini.

26 Kag nahanabu, sang pagbalik sang
tuig nga ginusisa ni Ben-Hadad ang
Aram, kag nagtaklad sia sa Apek sa
pag-away batok sa Israel.

27 Kag ang mga inanak ni Israel

ginpausisa man, kag nakaaman sila sang
mga balon kag naglalakat sila sa pagsu-
gata sa ila. Kag nagpalahamtang sing
dulugan ang mga inanak ni Israel sa
atubangan nila, subung sang duha ka
kinabon nga magamay sang mga kan-
ding, kag ginpuno sang mga taga-Aram
ang duta.

28 Kag sang nagpalapit ang tawo
sang Dios, naghambal sia sa hari ni

Israel, nga nagasiling :
" Amo ining

ginasiling ni lehoba : Tungud kay nag-
sililing ang Aram, nga si lehoba among
Dios sang kabukiran kag indi Dios sang
mga nalupyakan, pagaitugyan ko ining

bug-OS nga dakung kadam-an sa imo
kamut, kag magkilala kamo, nga ako
amo si lehoba."

29 Sa pito ka adlaw nagpahamtang
sila sang dulugan ang mga iban sa atu-

bangan sang mga iban. Kag sa ikapito

ka adlaw nagilinaway, kag ginpilas

sang mga inanak ni Israel ang Aram,
nga ginpamatay nila sa isa ka adlaw, ang
isa ka gatus ka libo ka tawo nga naga-
lalakat.

30 Kag ang iban nagpalagyo sa

Apek, sa banwa ; kag ang kuta napukan
sa ibabaw sang duha ka pulo kag pito

ka libo ka tawo nga nagkalabilin. Kag
si Ben-Hadad nagpalagyo man kag nag-
sulud sia sa banwa, kag nagapanago sia

sa hulot kag sa hulot.

31 Kag ang iya mga alagad nagsili-

ling sa iya : ". Yari karon, nakabati kami
sang mga hari sang balay sa Israel nga
mga maloloy-on sila nga mga hari.

Tuguti nga kita magbutang sing mga
panapton nga masinakiton sa aton mga
hawak, kag mga lubid sa aton mga olo,

kag nga maggulowa kita sa hari sa

Israel : ayhan pagapabayaan niya nga
magkabuhi ang imo kalag.

32 Kag ginwagkusan nila ang ila mga
hawak sang mga panapton nga masina-
kiton, kag mga lubid sa ila olo, kag
nag-alabut sila sa hari sa Israel, kag
nagsililing sila :

" Ang imo alagad nga
si Ben-Hadad nagasiling : Ginaampo
ko sa imo, nga magkabuhi ang akon
kalag." Kag si Akab nagsiling: "iNa-
gakabuhi pa bala sia ? Akon utud sia."
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33 Ini ginpakamaayo nga timaan sad- i

tong mga tawo, kag sa madali ginsaligan

nila ini nga polong, kag nagsililing sila :

" Ang imo utud nga si Ben-Hadad."
Kag sia nagsiling: "Lakat-kamo, kag
daliia-ninyo sia din." Kag si Ben-
Hadad naggowa pakadto sa iya, kag
ginpasaka niya sia sa isa ka kanga.

34 Kag nagsiling sa iya 5/ Ben-Hadad

:

" Ang mga banwa nga ginkuha sang
akon amay sa imo aniay, pagaiuli ko
sila sa imo ; kag maghimo ka sing mga
dalan sa Damasko nga sa imo, subung
sang ginhinio sang akon amay sa Sa-

maria." " Kag ako, 7iagsili7ig si Akab,

sa sini nga katipan magatugut ako sa

imongamagkadtoka." Kag naghimo sia

sa iya sing katipan, kag gintugutan niya

nga magkadto sia.

35 Kag ang isa ka tawo sang mga
inanak sang mga manalagna nagsiling sa

iya kaupud, sa polong sang Dios :
" Pi-

lasa ako, ginaampo ko sa imo." Apang
ini nga tawo nagdumili sa pagpilas sa

iya.

36 Kag sia nagsiling sa iya :
" Tungud

kay wala ka magpamati sa polong ni

lehoba, yari karon, nga sa pagbulag mo
sa akon, pagapilason ka sang isa ka
leon." Kag sang pagbulag niya sa iya,

nasugata sia sang isa ka leon, kag gin-

pilas niya sia.

37 Ugaling nasugata niya ang isa ka
tawo, kag nagsiling sia: " Pilasa ako,

ginaampo ko sa imo." Kag ang tawo
nagpilas sa iya, nagpilas sia sa iya kag
ginhimoan sia sing pilas.

38 Kag ang manalagna naglakat, kag
nagtindug sia sa dalan sang hari, kag
nagsuklub sia sa indi pagpakilala, nga
may tabon sa ibabaw sang mga mata.

39 Kag sang nagaagi ang hari, sia

nagsingit kag nagsiling sa hari :
" Ang

imo alagad naggowa sa tunga sang ilin-

away, kag yari karon ang isa ka ta-

wo nagbulag kag nagdala sia sa akon
sing isa ka tawo, nga nagasiling : Bantayi
ini nga tawo. Kag kon madula sia,

ang imo kalag magamangintungud sang
iya kalag, kon magabayad ka sing isa ka
talanton nga pilak.

40 Kag sang ang imo alagad may ka~

libangan diri kag didto, ang tawo na-

dula." Kag ang hari sa Israel nagsiling

sa iya :
" Ina raagamanginimo paghu-

kom : ikaw gid ang nagtapat."

41 Apang sia sa madali nagkuha sang

tabon sa ibabaw sang iya mga mata, kag
nakilala sang hari sa Israel, nga amo sia

ang isa -ang mga manalagna.
42 Kag sia ragsiling sa iya: "Amo

ining ginasiling ni lehoba : Tungud kay
gintugutan mo sa pagkadto gikan sa imo
mga kaniut ang tawo nga gintagudilian
ko, ang imo kalag magamangintungud
sang iya kalag, kag ang imo banwa
tungud sang iya banwa."

43 Kag ang hari sa Israel nagpauli sa
iya balay nga masubo kag m.aalipung-
ton ; kag nag-abut sia sa Samaria.

Si Nabot ginapatay tungud sa sogo ni lesabel.-

Elias nagatagna sang kapapasan sang

balay ni Akab.

-Si

21
SA olehe sining mga butang, naha-
nabu nga si Nabot, nga taga-les-

reel, may isa ka kaubasan sa lesreel sa

luyo sang balay nga harianon ni Akab,
nga hari sa Samaria

;

2 Kag nga si Akab naghambal kay
Nabot, nga nagasiling :

" Ihatag sa

akon ang imo kaubasan, agud nga pag-
himoon ko sa iya ang isa ka katamnan
sa mgauliitanon, kay malapit sia sa luyo

sang akon balay, kag ako magahatag sa

imo tungud sa iya sang isa ka kaubasan
nga maayo pa sang sini ; kag kon
ginapakamaayo ini sa imo mga mata,
pagabayaran ko ikaw sang iya bill sa

kuarta."

3 Kag si Nabot nagsiling kay Akab:
" Ivlalayo sa akon sa bahin ni lehoba,

nga ako maghatag sa imo sang panubli-

on sang akon mga ginikanan.

4 Kag nag-abut si Akab sa iya balay
nga masubo kag maalipungton tungud
sang polong, nga kinasiling sa iya ni

Nabot, nga taga-lesi-eel, nga nagasiling

:

" Indi ko pagaihatag sa imo ang panu-
blion sang akon mga ginikanan." Kag
naghigda sia sa iya higdaan, kag nag-
talingi sia, kag Vv'ala magkaon sang
tinapay.

5 Kag nag-abut sa iya ang iya asawa
nga si lesabel, kag nagsiling sa iya

:

"
I Kay ngaa bala nagakasubo gid ang

imo espiritu, kag wala ka magakaou
sang tinapay ?

"

6 Kag sia nagsabat :
" Kay nagham-

bal ako kay Nabot, nga taga-Iesreel,

kag nagsiling ako sa iya : Ihatag mo
sa akon ang imo kaubasan tungud sa

kuarta; 6 kon luyag mo ini, pagaha-
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tagan ko ikaw sang isa ka kaubasan I

tungud sa iya ; kag sia nagsabat : Ako
indi magahatag sa imo sang akon ka-

ubasan."

7 Kag si lesabel, nga iya asawa, nag-
siling sa iya :

"
i Had ka bala karon sa

ibabaw sang Israel ? Tindug-ka, mag-
kaon sang tinapay, kag magkalipay ang
imo tagiposoon : ako magahatag sa imo
sang kaubasan ni Nabot, nga taga-

lesreel,"

8 Kag nagsulat sia sing mga sulat sa

ngalan ni Akab, kag ginpat-inan niya
sila sang iya pat-in, kag ginpadala niya
sila sa mga tigulang, kag sa mga dun-
ganon nga nagapuluyo sa iya banwa
upud kay Nabot.

9 Kag nagsulat sia sa mga sulat nga
nagasiling :

" Balantala-kamo sang pu-
asa, kag ibutang ninyo si Nabot sa

olohan sang banwa

;

10 Kag ipahamtang-ninyo ang duha
ka tawo, nga mga anak ni Belial sa

atubangan niya, nga magsalaksi batok
sa iya, nga nagasililing : Ikaw nag-
pasipala sa Dies kag sa hari. Kag pag-
pagowaa-ninyo sia, kag batohon-ninyo
sia, kag m.amatay sia."

11 Kag ang mga tawo sa iya banwa,
ang mga tigulang kag ang mga dunga-
non, nga nagapuluyo sa iya banwa, nag-
hilimo sini, siling sang ginsogo sa ila ni

lesabel, sono sa nasulat sa mga sulat,

nga kinapadala niya sa ila.

12 Nagbalantala sila sang paasa, kag
ginpahamtang nila si Nabot] sa olohan
sang banwa.

13 Kag nag-alabut ang duha ka tawo
nga mga anak ni Belial, kag nagliling-

kod sila sa atubangan niya ; kag yadtong
mga tawo ni Belial nagsalaksi batok
kay Nabot sa atubangan sang banwa,
nga nagasililing :

" Si Nabot, nagpasi-
pala sa Dios kag sa hari." Kag ginpa-
gowa sia sa gowa sang banwa, kag gin-

balato nila sia sang mga bato, kag na-
matay sia.

14 Kag nagpaladala sila sa pagsiling
kay lesabel :

" Si Nabot ginbato kag
namatay."

15 Kag sang nabatian ni lesabel, nga
kinabato kag pinatay si Nabot, nagsi-

ling sia kay Akab :
" Tindug-ka kag

mag-angkon sang kaubasan ni Nabot,
nga taga-Iesreel, nga sia nagdumili sa

paghatag sa imo tungud sa kuarta

;

kay si Nabot wala na magakabuhi, kon-
di nga ginpatay sia."

16 Kag sang nabatian ni Akab nga si

Nabot patay na, nagtindug sia sa pag-
dulhog sa kaubasan ni Nabot, nga tagi-
lesreel, nga sa pagtagiya sa iya.

17 Kag nag-abut ang polong ni lehoba
ka)^ Elias, nga Tisbinhon, nga nagasi-

ling:

18 Tindug-ka, dulhog-ka sapagsugata
kay Akab, nga hari sa Israel, nga nagaha-
ri sa Samaria : yari karon sia yara sa
kaubasan ni Nabot, nga sa iya nagdulhog
sia sa pagtagiya sa iya

;

19 Kag pagahambalon mo sia, nga
nagasiling : Amo ining ginasiling ni le-

hoba: i Wala mo bala pagpatya kag
gin-angkon man nimo ? Kag magaham-
bal ka, nga nagasiling : Amo ining gina-

siling ni lehoba : Sa amo gid nga duug
nga didto nagdililap ang mga ido sang
dugo ni Nabot, ang mga ido magadili-
lap man sang imo dugo, sang imo gid."

20 Kag si Akab nagsiling kay Elias

:

"
I Nakit-an mo bala ako, kaaway ko ?

"

Kag sia nagsiling :
" Nakita ko ikaw,

kay nagbaligya ka sa imo sa paghimo
sing kalainan sa mga mata ni lehoba.

21 Yari karon, ako magapakari sang
kalainan sa ibabaw nimo, kag pagapasil-
higan ko ikaw, kag pagautdon ko kay
Akab ang tanan gid nga iaiaki, ang gin-

alila subung man ang gUibayaan sa

Israel.

22 Kag ako magabutang sang imo ba-
lay subung sang balay ni leroboam,
anak ni Nebat, kag subung sang balay ni

Baasa, anak ni Ahia, tungud sang pag-
paakig nga sa iya ginpaakig mo ako sa
kaakig, nga nagapapakasala ka sang
Israel,"

23 Kag amo man naghambal si leho-
ba kay lesabel, nga nagasiling :

" Ang
mga ido magakalaon kay lesabel sa ka-
bakuran sang kuta sa lesreel.

24 Ang sa panimaldy ni Akab nga ma-
matay sa banwa, ang mga ido magaka-
laon sa iya ; kag ang mamatay sa lata-

gon, pagakaonon sia sang mga kapispi-

san sang langit."

25 Sa pagkamatuud, wala gid sing
nanginsubung kay Akab, nga nagbaligya
sa iya sa paghimo sang malain sa mga
mata ni lehoba, kay si lesabel, nga iya
asawa, nagsugyot sa iya,

26 Kag nga nagginawi sia sa bagay nga
kalangil-aran gid, nganagalakatsa olehe
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sang mga larawan, sono sa tanan nga
ginhilimo sang mga Amorinhon, nga
sila gintabog ni lehoba sa atubangan
sang mga inanak ni Israel.

27 Kag nahanabu, sang nabatian ni

Akab ining mga polong, nga gingisi niya
ang iya mga panapton, kag nagbutang
sing mga panapton nga masinakiton sa
ibabaw sang iya unud, kag nagpuasa sia

;

kag naghigda sia sa panapton nga masi-
nakiton, kag naglakat sia nga mahipus.

28 Kag nag-abut ang polong ni leho-
ba kay Elias, nga Tisbinhon, nga naga-
siling

:

29 "
I Nakit-an mo bala kon paano nga

si Akab nagpapaubus sa atubangan na-
kon ? Kay tungud nga nagpaubus sia sa

atubangan nakon, indi ko pagapakarion
ang kalainan sa iya mga kaadlawan : sa
mga kaadlawan sang iya anak pagapa-
karion ko ang kalainan sa ibabaw sang
iya balay."

Si Akab nasapakigkatipan kay losapat, hari sa

luda ; ginasikway niya ang laygay ni Mike-

as, kag ginpatay sia sa pag-away.

2Q MAY kalinong sa sulud sang tatlo

^ ka tuig, nga wala sing inaway sa

tunga sang Aram kag sang Israel.

2 Kag nagkahanabu, sang ikatlo ka
tuig, nga si losapat, nga hari sa luda,

nagdulhog sa hari sa Israel.

3 Kag ang hari sa Israel nagsiling sa

iya mga alagad :
"

i Wala bala kamo
makahibalo nga aton ang Ramot sa

Galaad? Kag kita nagahilipus nga
wala magakuha liwan sa iya sa kamut
sang hari sa Aram."
4 Kag nagsiling sia kay losapat

:

"
I Magaupud ka sa akon bala sa pag-

away batok sa Ramot sa Galaad ?

"

Kag si losapat nagsabat sa hari sa Is-

rael :
" Subung ako, amo man ikaw ;

kag subung ang akon banwa, amo man
ang imo banwa ; kag subung ang akon
mga kabayo, amo man ang imo mga
kabayo."

5 Kag nagsiling si losapat sa hari sa

Israel :
" Ginaampo ko sa imo, nga

magpamangkot ka anay sa polong ni

lehoba."

6 Kag gintipon sang hari sa Israel ang
mga manalagna, daw mga apat ka gatus

ka tawo, kag nagsiling sia sa ila :
"

I Ma-
gakadto bala ako sa pag-awayan batok
sa Ramot sa Galaad, kon pagabayaan

ko ini ? " Kag sila nagsililing :
" Tak-

lad-ka, kag ang Ginoo magatugyan sa iya
sa mga kamut sang hari."

7 Kag nagsiling si losapat :
"

i May
isa pa bala diri ka manalagna ni lehoba,
nga tungud sa iya magpakiana kita ?

"

8 Kag ang hari sa Israel nagsiling kay
losapat :

" May isa pa ka lalaki, nga
tungud sa iya sarang kita makapamang-
kot kay lehoba, si Mikeas, nga anak ni

Imla ; apang ako nagadumut sa iya, kay
wala sia magatagna sa akon sang maayo,
kondi malain." Kag si losapat nagsiling

:

" Indi maghambal ang hari sing subung
sina."

9 Kag ang hari sa Israel nagtawag sa

isa ka kapon, kag nagsiling sa iya :
" Pa-

karia sa madali si Mikeas, nga anak ni

Imla."
10 Kag ang hari sa Israel, kag si lo-

sapat, nga hari sa luda, nagalingkod ang
tagsatagsa sa ila sa iya lingkoran nga
harianon, nga nagapalanaput sang mga
panapton nga harianon, sa isa ka linasan

sa luyo sang salamputan sang gawang sa

Samaria ; kag ang tanan nga mga mana-
lagna nagtalagna sa atubangan nila.

11 Kag si Sedekias, anak ni Kanaana,
naghimo nga sa iya sang pila ka mga
sungay nga salsalon, kag nagsiling

:

" Amo ining ginasiling ni lehoba : Sa ila

sini pagasungayon mo ang mga Aramin-
hon tubtub nga maubus sila."

12 Kag ang tanan nga mga manalagna
nagtalagna sa amo man nga bagay, nga
nagasililing :

" Taklad-ka sa Ramot sa

Galaad, kag pagpauswagon-ka, nga si

lehoba magatugyan sa iya sa kamut
sang hari."

13 Kag ang manugbalita, nga nag-
kadto sa pagtawag kay Mikeas, nagham-
bal sa iya, nga nagasiling :

" Yari karon,
ang mga polong sang mga manalagna sa

isa ka baba nagabalalita sa hari sang
maayo : ginaampo ko sa imo, nga ang
imo polong magmanginsono sa polong
sang isa sa ila, kag magmitlang-ka sing

maayo."
14 Kag si Mikeas nagsiling: " Mag-

kabuhi si lehoba, nga ang pagaihambal
sa akon ni lehoba, ina pagamitlangon
ko."

15 Kag nag-abut sia sa hari, kag ang
hari nagsiling sa iya :

" Mikeas, i maga-
kadto kami bala sa pag-away batok sa

Ramot sa Galaad, kon pagabayaan sia

namon ? " Kag sia nagsabat :
*' Taklad-
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ka, kag maguswag-ka, kag si lehoba ma-
gatugyan sa i5^a sa kamut sang hari."

1

6

Kag ang hari nagsiling sa iya

:

"
I Tubtub sa makapila bala magapa-

kigsumpa ako sa imo, nga indi ka magsi-
ling sa akon kondi ang karaatooran sa

ngalan ni lehoba ?
"

17 Kag sia nagsiling :
" Nakita ko ang

bug-OS nga Israel, nga nagalalapta sa
mga kabukiran, subiing nga mga obeha
nga wala sila sing manugbantay ; kag si

lehoba nagsiling: Wala ini sila sing
ginoo ; magpauli ang tagsatagsa sa iya
balay sa paghidaet."

18 Kag ang hari sa Israel nagsiling
kay losapat :

"
i Wala bala ako mag-

siling sa imo, nga nahanungud sa akon
indi sia magatagna sing maayo kondi
sing malain ?

"

19 Kag nagsiling si Mikeas :
" Tungud

sini pamatii ang polong ni lehoba : Na-
kita ko si lehoba, nga nagalingkod sa
iya lingkoran nga harianon, kag ang
bug-OS nga kasoldadosan sang mga la-

ngit yadto sa luyo niya, sa iya too kag
sa iya wala.

20 Kag si lehoba nagsiling : l Sin-o
bala angmagagaritgaritkay Akab, agud
nga magtaklad sia, kag mapukan sa Ra-
mot sa Galaad ? Kag ang isa nagsi-
ling sa isa ka bagay kag ang isa nagsi-
ling sa isa.

21 Kag naggov/a ang isa ka espiritu,

kag nag-atubang kay lehoba, kag nagsi-
ling : Ako magagaritgarit sa iya. Kag
si lehoba nagsiling sa iya : j Sa ano
bala nga bagay ?

22 Kag sia nagsiling : Ako maga-
gowa, kag magamanginespiritu ako sa
butig sa baba sang sining tanan niyang
mga manalagna. Kag sia nagsiling

:

Ikaw magagaritgarit sa iya, kag maka-
dangat ka man sang katuyoan. Gowa-
ka kag himo-a ang subung sini.

23 Kag yari karon, si lehoba nag-
butang sa isa ka espiritu sa butig sa
baba sang tanan sining imong mga
manalagna; kag si lehoba nagmitlang
sing malain sa ibabaw nimo."

24 Kag nagpalapit si Sedekias, anak
ni Kanaana, kag ginsumbag niya si

Mikeas sa pisngi, kag nagsiling :
" <;Sa

diin bala nag-agi sa akon ang espiritu
ni lehoba nga sa paghambal sa imo ?

"

25 Kag si Mikeas nagsiling :
" Yari

karon ikaw magatan-aw sini sa sadtong

adlaw, kon ikaw magapanuludsulud sa
hulot kag sa hulot, sa pagpanago mo."
26 Kag ang hari sa Israel nagsiling

:

" Kuhaa si Mikeas, kag dalhon mo sia

liwan kay Amon nga manugmando sang
banwa, kag kay loas, nga anak sang
hari.

27 Kag magasiling ka: Amo ining
ginasiling sang hari : Isuliid-ninyo ini

sa bilangoan, kag saguron-ninyo sia sang
tinapay sa kasulub-an kag sang tubig sa
kasulub-an, tubtub nga ako magbalik sa
paghidaet."
28 Kag nagsiling si Mikeas: "Kon

ayhan gid magpauli ka sa paghidaet, si

lehoba wala maghambal tungud sa
akon." Kag nagsiling sia :

" Palama-
ti-kamo sitri, mga banwang tanan."

29 Kag nagtaklad ang hari sa Israel

upud kay losapat, hari sa luda, sa
Ramot sa Galaad.

30 Kag ang hari sa Israel nagsiling
kay losapat :

" Magasuklub ako sing
ranapton nga dipagpakiiala sa pagsu-
lud sa pag-awayan ; kag ikaw, magpana-
put-ka sang imo mga panapton nga ha-
rianonr Kag ang hari sa Israel nag-
suklub sang panapton nga indi makilala,
kag nagsulud sia sa pag-awayan.

31 Apang ang hari sa Aram nagsogo
sa iya katloan kag duha ka pangolo sang
mga kanga, nga nagasiling :

" Indi ka-
mo mag-alaway bisan sa daku, bisan sa
magamay, kondi lamang sa hari sa
Israel."

32 Kag nahanbu, sang nakita sang mga
pangolo sang mga kanga si losapat, nag-
sililing sila :

*•' Sa pagkamatuud gid, ini

among hari sa Israel ;
" kag nagbaJalik

sila sa iya, nga sa pag-away sa iya ; kag
si losapat nagsingit.

33 Kag sang nakita sang mga pangolo
sang mga kanga nga indi amo sia ang
hari sa Israel, nagilisol sila sa olehe
niya.

34 Kag ang isa ka tawo nagpana sang
iya pana nga indi hungud, kag ginpilas
niya ang hari sa Israel sa tunga sang
mga kinitaan sang limbutong. Kag si

Akab nagsiling sa iya manugkanga:
" Pabalika ang imo kamut, kag pagowaa
ako sa dulugan, kay pilason ako."

35 Kag ang inaway nagbaskug sa sad-
tong adlav/, kag ang hari ginpatindug
sa iya kanga sa atubangan sang Aram,
kag sa pagkahapon namatay sia. Kag
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ang dugo sang pilas nagilig sa sulud
sang kanga.

36 Kag sa pagkatunud sang adlaw nag-
gowa ang isa ka pabantala sa dulugan,
nga nagasiling :

" Ang tagsatagsa sa iya
banwa, kag ang tagsatagsa sa iya duta."

37 i^usa namatay ang.hari kag gindala
sia sa Samaria ; kag ginlubung nila ang
had sa Samaria.

38 Kag ginhugasan nila ang kanga sa
punong sa Samaria ; kag gindilapan sang
mga ido ang dugo ni Akab, sa diin naga-
pamunak ang mga bigaon, kag ini sono
sang polong ni lehoba, nga ginmitlang
wiya.

39 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Akab, kag ang tanan nga ginhimo
niya, kag ang balay nga tiposo nga gin-
patindug niya, kag ang tanan nga mga
i5anv/a nga ginpatindug niya, I wala bala
masulat sa tolon-an sang mga Kronika
sang mga liari sa Israel ?

40 Kag nagtolog si Akab upud sang
iya mga ginikanan, kag naghari nga salili

niya si Okosias, nga iya anak.

St losapat, hari sa luda; si Okosias liari sa Israel.

41 Kag si losapat, anak ni Asa, nagsu-
gud sa paghari sa ibabaw sang luda sa

ikap-at ka tuig ni Akab, nga hari sa

Israel.

42 Kag nagsugud sa paghari si losa-

pat, sang nagaedad sia sing katloan kag
lima ka tuig, kag naghari sia sing duha
ka pi'ilo kag lima ka tuig sa lerusalem.
Ang ngalan sang iya iloy amo si Asuba^
anak nga babae ni Silhi.

43 Kag naglakat sia sa bug-os nga da-
lanon ni Asa, nga iya amay, nga wala
maglipas sa iya, nga nagahimo sang ma-
tadlung sa mga mata ni lehoba.

44 Lamang nga wala mapanguha ang
mga mataas nga dung, nga nagahafad
pa ang banwa kag nagasunog sing mga
pahamut sa mga mataas nga duug.

45 Kag si losapat nagpakighidaet sa
hari sa Israel.

46 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni losapat, kag ang iya mga kabantugan,
kag ang mga inaway nga ginhimo niya,

I wala bala masulat sa tolon-an sang
mga Kronika sang mga hari sa luda ?

47 Ginsilhig niya sa duta ang nabilin

sang mga Sodominhon, nga nagkaiabilin
sa panag-on ni Asa, nga iya am.ay.

48 Kag wala sing hari sa Edom ; may
manugdumala sia sa haylo sang hari.

49 Naghimo si losapat sing mga sa-

ka3'^an sa Tarsis, sa pagkadto sa Opir sa
pagpangita sing bulawan ; apang wala
sila maglalakat, kay nagkalaboong sila

sa Esion-Geber.

50 Niyan si Okosias, anak ni Akab,
nagsiling kay losapat :

" Maglalakat
ang akon mga alagad upud sang imo
mga alagad sa rnga sakayan." Apang
si losapat wala magbuut.

51 Kag nagtolog si losapat upud sang
iya mga ginikanan, kag ginlubung sia

upud sang iya mga ginikanan, sa banwa
ni Dabid, nga iya amay : kag sa salili

niya naghari si loram, nga iya anak.

52 Kag si Okosias, anak ni Akab,
nagsugud sa paghari sa ibabaw sang
Israel, sa Samaria, sa tuig nga ikapiilo

kag pito ni losapat, nga hari sa luda

;

kag naghari sia sing duha ka tuig sa iba-

baw sang Israel.

53 Kag naghimo sia sang malain sa

mga mata ni lehoba, kag naglakat sia

sa dalanon sang iya amay, kag sa

dalanon sang iya iloy, kag sa dalanon
ni leroboam, anak ni Nabat, nga nag-
papakasala sa Israel

:

54 Kag nag-alagad sia kay Baal, kag
nagyaub sia sa atubangan niya, kag
ginpaakig niya si lehoba, nga Dios sa

Israel, sono sa tanan nga ginhimo sang
iya amay.
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IKADUHA NGA TOLON-AN SANG MGA

Ba'atian ni Okosias, hari sa Isarel.—Ang

pagpatunga ni Elias.—Katnatayon

ni Olcosias.

ISA ubus sang kamatayon ni Akab,
nagnialalison ang Moab batok sa

Israel.

2 Kag si Okosias naholog gikan sa ba-

latibat sang hulut nga mataas nga
didto sa Samaria, kag nagbalatian sia.

Kag nagpadala sia sing mga manugbali-
ta, kag nagsiling sia sa ila :

" Lakat
kag pamangkot-kamo kay Baal-sebub,
nga dios sa Ekron, sa pagkilala kon ma-
gaayo pa ako sa sini nga balatian."

3 Kag ang manugtunda ni lehoba
nagsiling kay Elias, nga Tisbinhon:
" Tindug-ka kag magtaklad-ka sa pag-
sugata sa mga manugbalita sang had
sa Samaria, kag magsiling-ka sa ila

:

?Wala bala sing Dios sa Israel, nga
kamo nagakadto sa pagpamangkot kay
Baalsebub, nga dios sa Ekron ?

4 Tungud sini amo ining ginasiling ni

lehoba : Sa higdaan nga ginsakaan mo,
indi ka magapanuag, kondi mamatay ka,

sa pagkamatuud gid." Kag si Elias nag-
lakat.

5 Kag nagbalalik ang mga manugba-
lita sa hari, kag nagsiling sia sa ila

:

"Busa ikay ngaa bala nagbalalik ka-
mo?"
6 Kag sila nagsililing sa iya :

" Nag-
sugata sa amon ang isa ka lalaki, nga
nagsiling sa amon : Lakat-kamo, balalik-

kamo sa hari nga nagpadala sa inyo, kag
isiiing-ninyo sa iya : Amo ining ginasi-

ling ni lehoba : i Wala bala sing Dios sa
Israel, nga ikaw nagapadala sa pagpa-
mangkot kay Baal-sebub, nga dios sa Ek-
ron ? Tungud sini, sa higdaan nga ginsa-

kaan mo, indi ka magapanaug, kondi
mamatay ka, sa pagkamatuud."

7 Kag sia nagsiling sa ila :
"

i Ano
bala ang bayhonsadtong lalaki, nga nag-

taklad sa pagsugata sa inyo, kag nagsi-
ling sa inyo sining mga polong ?

"

8 Kag sila nagsililing sa iya :
" Isa

ka lalaki nga nagpanaput sing balahibo
kag nawagkusan sa iya mga hawak sang
isa ka wagkus nga panit." Kag sia nag-
siling :

" Si Elias, nga Tisbinhon, amo
sia."

9 Kag nagpadala sia sa iya sang isa

ka pangolo sa kalim-an upud sang iya
mga kalim-an, nga sia nagtukad sa iya

;

kag yari karon, sia naglingkod sa pu-
tokputokan sang bukid. Kag sia nag-
siling sa iya :

" Tawo sang Dios, ang
hari nagasiling : Magdulhog-ka."

10 Kag si Elias nagsabat kag nagsi-
ling sa pangolo sa kalim-an :

" Maayo
man, kon ako ang tawo sang Dios, mag-
panaug ang kalayo sang langit, kag
magupus sa imo kag sa imo mga kalim-
an." Kag nagpanaug ang kalayo sa
langit, nga nagupus sa iya sini kag sa
iya mga kalim-an.

11 Kag ang hari nagpadala liwan sa
i\^a sang isa ka pangolo sa kalim-an upud
ang iya mga kalim-an, kag naghambal
sia sa iya kag nagsiling :

" Tawo sang
Dios, ang hari nagsiling sing subung
sini : Dulhog-ka sa madali."

12 Kag nagsabat si Elias, kag nagsi-
ling sa iya :

" Kon ako ang tawo sang
Dios, magpanaug ang kalayo sang langit,

kag magupus sa imo kag sa imo mga
kalim-an." Kag nagpanaug ang kalayo
sang langit, nga nagupus sa iya sini kag
sa iya mga kalim-an.

13 Kag nagpadala sia liwan sang
ikatlo ka pangolo sa kalim-an upud ang
iya mga kalim-an ; kag tumukad yadtong
ikatlo ka pangolo sa kalim-an, kag nag-
abut sia kag nagluhod sa atubangan ni

Elias, kag nag-ampo sia sa iya, nga naga-
siling :

" Tawo sang Dios, ginaampo ko
sa imo, nga magmanginmahal ang akon
kalag kag ang kalag sining mga kalim-
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an nga mga alagad mo sa atubangan
sang imo mga mata.

14 Yari karon, nagpanaug ang kalayo
sang langit, kag nag-upus sang duha nga
nahaunang mga pangolo sa kalim-an
upud ang ila tagkalim-an ; apang karon,
nga magmanginmahal ang akon kalag
sa atubangan sang imo mga mata."

15 Kag ang manugtmida ni lehoba
nagsiling kay Elias :

" Dulhog-ka upud
sa iya ; wala ka sing kahadluk bangud sa
iya." Kag sia nagtindug kagnagdulhog
upud sa iya sa hari.

16 Kag nagsiling sia sa iya :
" Amo

ining ginasiling ni lehoba : Tungud kay
nagpadala ka sing mga manugbalita sa
pagpamangkot kay Baal-sebub, nga dios
sa Ekron, i wala bala sing Dios sa Israel

nga sa pagpamangkot sa iya polong?
Bangud sini indi ka magapanaug sa
higdaan, nga ginsakaan mo, kay mama-
tay ka, sa pagkamatuud."

17 Kag namatay sia, sono sa polong
ni lehoba, nga ginmitlang ni Elias ; kag
naghari nga salili niya si loram, sa ika-

duha ka tuig ni loram, anak ni losapat,
nga hari sa luda ; kay sia wala sing anak.

18 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Okosias, nga ginhimo niya, I wala
bala masulat sa tolon-an sang mga Kro-
nika sang mga hari sa Israel ?

Si Elias ginliton sa langit.

2 KAG nahanabu, sang ginpakayab ni

lehoba si Elias sa isa ka alimpiilos
sa langit, nga si Elias nagkadto upud kay
Eliseo, sa Gilgal.

2 Kag nagsiling si Elias kay Eliseo ;

" Pabilin-ka diri, ginaampo ko sa imo,
kay ginpadala ako ni lehoba sa Bethel."
Kag si Eliseo nagsiling :

" Magkabuhi si

lehoba, kag magkabuhi ang imo kalag,

nga indi ako magabiya sa imo." Kag
nagdululhog sila sa Bethel.

3 Kag ang mga anak sang mga mana-
lagna nga didto sa Bethel, naggulowa
kay Eliseo kag nagsililing sa iya :

"
i Na-

kahibalo ka bala, nga pagakuhaon ni

lehoba karon ang imo ginoo sa ibabaw
sang imo olo ? " Kag sia nagsiling :

" Hoo, ako man nakahibalo sini ; hili-

pus-kamo."

4 Kag si Elias nagsiling sa iya :
" Eli-

seo, ginaampo ko sa imo, pabilin-ka diri,

kay ginapadala ako ni lehoba sa leriko."
Kag sia nagsiling : " Magkabuhi si le-

hoba, kag magkabuhi ang imo kalag,
nga indi ako magbiya sa imo." Kag nag-
alabut sila sa leriko.

5 Kag nagpalalapit kay Eliseo ang
mga anak sang mga manalagna, nga did-
to sa leriko, kag nagsililing sila sa iya

:

"
i Nakahibalo ka bala nga pagakuhaon

ni lehoba karon ang imo ginoo sa iba-
baw sang imo olo ? " Kag sia nagsabat

:

" Hoo. ako man nakahibalo sini, hilipus-

kamo."
6 Kag si Elias nagsiling sa iya : "Gi-

naampo ko sa imo, nga magpabilin ka
diri, kay ginpadala ako ni lehoba sa lor-
dan." Kag sia nagsiling :

" Magkabu-
hi si lehoba, kag magkabuhi ang imo
kalag, nga indi ako magabiya sa imo."
Kag naglakat sila nga duha.

7 Kag nag-alabut ang kalim-an ka la-

laki sang mga anak sang mga manalag-
na, kag nagdululog sila sa atubang, sa
malayo : kag sila nga duha nagdulog sa

luyo sang lordan.

8 Kag kinuha ni Elias ang iya kunup,
kag ginpiod niya ini, kag ginlampusan
niya ang mga tubig, nga naghalawa sila

sa pihak kag pihak ; kag nagtabok sila

nga duha sa mamala.

9 Kag sang nakatabok sila, si Elias
nagsiling kay Eliseo: "Pangayo-ka
sang dapat ko paghimoon tungud sa imo,
nga sa wala pa ako pagkuhaa sa luyo
nimo." Kag nagsiling si Eliseo :

" Gi-
naampo ko sa imo, nga ang duha ka ba-

hin sang imo espiritu magmanginsa
ibabaw nakon."

10 Kag sia nagsiling sa iya: "Butang
nga maiwat ginpangayo mo. Kon ma-
kita mo ako, kon pagkuhaon na ako sa

imo, amo ining pagahimoon sa imo

:

apang kon indi, indi man manginamo.
11 Kag nahanabu, sang nagalakat sila

nga nagahambalanay, yari karon ang
isa ka kanga nga kalayo, nga may mga
kabayo nga

,
kalayo, nga nagulang sa ila

nga duha. Kag si Elias nagkayab sa

langit sa isa ka alirapulos.

12 Kag nakita ini ni Eliseo, kag
nagsingit sia :

"
j Amay ko ; amay ko,

kanga sa Israel kag ang iya mga manug-
kalabayo !/' Kag wala nga mas-a makita
niya sia. Kag ginunitan niya ang iya

mga panapton, kag gingisi niya sila sa

duha ka bahin.
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Hilikuton ni Eliseo.—Ang iya mga kalatingalahan.

13 Kag ginhakwat niya ang kunup ni

Elias, nga naholog sa iya, kag nagbalik
sia kag nagdulog sia sa pangpang sang
lordan.

14 Kag kinuha niya ang kunup ni

Elias, nga naholog sa iya, kag ginlam-
pusan niya ang mga tubig, kag nag-
siling :

"
,;
Diin bala si lehoba, ang

Dios ni Elias ?
" Kag sia man naglam-

pus gid sang mga tubig nga naghalawa
sa pihak kag pihak ; kag nagtabok si

Eliseo.

15 Kag sang nakita ini sang mga
anak sang mga manalagna, nga didto

sila sa leriko, sa pihak, nagsililing sila

:

" Ang espiritu ni Elias nagtongtong sa

ibabaw ni Eliseo." Kag nag-alabut sila

sa pagsugata sa iya, kag naglayaub sila

sa atubangan niya sa duta.

16 Kag nagsililing sila sa iya :
" Yari

karon, may kalim-an ka lalaki nga mga
makusug upud sang imo mga alagad

;

tuguti nga sila maglalakat kag magpa-
langita sa imo ginoo ; basi pa nga
gindala sia sang Espiritu ni lehoba kag
ginholog sia sa isa ka bukid, kon sa isa

ka nalupyakan." Kag sia nagsiling sa

ila : " Indi kamo magapaladala."

17 Apang ginpilit nila sia, tubtub nga
sang nahuya sia, nagsiling :

" Ipadala-
ninyo." Kag ginpadala nila ang kalim-
an ka tawo, nga ginpalangita nila sia

sing tatlo ka adlaw, apang wala nila

makita sia.

18 Kag sang nagbalalik sila sa iya,

nga nagpabilin sia sa leriko, nagsi-
ling sia sa ila :

"
i Wala bala ako mag-

siling sa inyo : Indi kamo maglalakat ?

"

19 Kag ang mga tawo sang banwa
nagsililing kay Eliseo :

" Yari karon
ang kapuluy-anan sini nga banwa ma-
ayo, subung nga ginatan-aw sang akon
ginoo ; apang ang mga tubig malain,
kag ang duta nasakup sa mga pagka-
holog."

20 Kag sia nagsiling :
" Dal-i-ninyo

ako diri sing isa ka yahong nga bag-o
kag sudli-ninyo sia sing asin." Kag
gindalhan nila sia sini."

21 Kag naggowa sia nayon sa mga
ginatubdan sang mga tubig, kag gin-

holog niya sa sulud ang asin ; kag nagsi-
ling sia :

" Am.o ining ginasiling ni le-

hoba : Gin-ayo ko ining mga tubig, kag

wala na sa iya sing kamatayon bisan
pagkaholog."

22 Kag nag-alayo ang mga tubig tub-

tub karon, sono sa polongnga ginmitlang
ni Eliseo.

23 Nagtaklad sia kutub didto pa Be-
thel ; kag sang nagataklad sia sa dalan,

naggulowa ang mga kabataan sang ban-
wa, kag sila nagululigyat sa iya, nga
nagasiling: "Upaw, taklad-ka; upaw,
taklad-ka."

24 Kag sang bumalikid sia, nakita ni-

ya sila, kag ginpanghimalaut niya sila sa
ngalan ni lehoba. Kag naggulowa ang
duha ka oso sa talon, kag ginkusnit
nila sa ila ang kap-atan kag duha ka
kabataan.

25 Kutub didto nagkadto sia sa bukid
sa Karmelo, nga kutub didto nagbalik
sip sa Samaria.

Makatiiingala nga pagkaluwas sang mga
kasoldadosan nga nagdalampiganay sa

luda, sa Israel, kag sa Edom.

3 KAG si loram, nga anak ni Akab,
nagsugud sa paghari sa Samaria sa

ibabaw sang Israel sang tuig nga napulo
kag walo ni losapat, nga hari sa luda,

kag naghari sia sing napulo kag duha ka
tuig.

2 Kag naghimo sia sang malain sa

mga mata ni lehoba, apang indi subung
sang iya amay kag sang iya iloy ; kay
ginkuha niya ang larawan ni Baal, nga
ginhimo sang iya amay.

3 Lamang nga nagdampig sia sa mga
sala ni leroboam, anak ni Nabat, nga
tungud sa ila nagpapakasala sia sa Is-

rael ; kag wala sia m.agisol sa ila.

4 Kag si Mesa, nga hari sa Moab, nga
tagiya sang mga obeha kag nagabayad
sia safig bu/iis sa hari sa Israel sing isaka
gatus ka kordero, kag sang bulbul sang
isa ka gatus ka karnero.

5 Apang nahanabu sang patay na si

Akab, nga ang hari sa Moab naglalis ba-
tok sa hari sa Israel.

6 Kag niyan naggowa gikan sa Sama-
ria ang hari nga si loram, kag nagusisa
sia sang bug-os nga Israel.

7 Kag nagkadto sia kag nagpadala sa

pagsiling kay losapat, nga hari sa luda :

" Ang hari sa Moab naglalis batok sa

akon : l magakadto ka bala upud sa akon
sa pag-away batok sa Moab ?

" Kag sia

nagsiling: "Magataklad ako, kay su-
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bung nga ako, amo man ikaw ; subung
ang akon ban wa, amo man ang imo ban-
wa ; subung ang akon mga kabayo, amo
man ang imo mga kabayo."

8 Kag nagsiling sia :
"

i Sa ano bala
nga dalan magataklad kita ? " Kag sia

nagsiling :
" Sa dalan sang kahanaya-

kan sa Edom."
9 Kag naglalakat sila, ang hari sa

Israel, kag ang hari sa luda kag ang
hari sa Edom. Kag sang nakalibot sila

sing pito ka adlaw nga dalanon, ginku-
lang sila sang tubig nga sa dulugan, kag
nga sa mga sapat nga nagulupud sa

ila.

10 Kag ang hari sa Israel nagsiling

:

"
i
Ah ! Kay gintawag ni lehoba ining

tatlo ka hari nga sa pagtugyan sa ila sa

mga kamut sang mga Moabinhon."
11 Apangsilosapat nagsiling: "^'Wa-

la bala diri sing manalagna ni lehoba,
agud nga magpamangkot kita kay le-

hoba tungud sa iya ? " Kag ang isa sang
mga alagad sang hari sa Israel nagsabat
kag nagsiling :

" Yari si Eliseo, anak
ni Sapat, nga nagula sang tubig sa

mga kamut ni Elias."

12 Kag si losapat nagsiling: "Ang
polong ni lehoba yara sa iya." Kag
nagdulhog sa iya ang hari sa Israel, kag
si losapat kag ang hari sa Edom.

13 Kag si Eliseo nagsiling sa hari sa
Israel :

"
i Ano bala ang akon sa imo ?

Lakat-ka sa mga manalagna sang imo
amay kag sa mga manalagna sang imo
iloy." Kag ang hari sa Israel nagsiling

sa iya :
" Indi ; kay gintawag ni lehoba

ining tatlo ka hari nga sa pagtugyan sa
ila sa mga kamut sang mga Moabinhon."

14 Kag si Eliseo nagsiling :
" Mag-

kabuhi si lehoba sang Sebaot, nga sa

iya atubangan yari ako, nga kon wala
ako sing pagtahud kay losapat, nga hari

sa luda, indi ako magatulok sa imo, bisan
magtan-aw ako sa imo.

15 Kag karon, dalhi-ninyo ako sing

isa ka manugkuting sang arpa." Kag
nahanabu, sang nagakuting ang manug-
kuting sang arpa, nga ang kamut ni

lehoba nag-abut sa ibabaw ni Eliseo.

16 Kag nagsiling sia :
" Amo ining

ginasiling ni lehoba : Hilimo-kamo sing

mga awang kag mga avvang sa sini nga
kasulgan.

17 Kay amo ining ginasiling ni leho-

ba : Indi kamo makakita sing hangin,

bisan makakita kamo sing ulan, kag

ini nga [kasulgan magakalapuno sang
tubig, kag magailinum kamo, kamo kag
ang inyo mga kasapatan, kag ang inyo
mga kahayupan.

18 Kag ini among butang nga maha-
pus sa mga mata ni lehoba ; kag pagai-
tugyan man niya ang mga Moabinhon
sa inyo mga kamut.

19 Kag kamo raagapilas sang bag-os
nga banwa nga pinalig-on, kag sang ta-

nan nga mga banwa nga pinasahi, kag
pagapanghapayon ninyo ang tanan nga
maayong kahoy, kag pagatampokan nin-

yo ang tanan nga mga tuburan sang mga
tubig, kag pagapanlaglagon ninyo sa mga
bato ang tanan nga mga labing maayo
nga latagon."

20 Kag nahanabu nga, sa pagkaaga,
sang oras sang paghalad sang halad, yari
karon, nag-abut ang tubig sa dalan sa

Edom, kag ang duta napuno sang tubig.

21 Kag ang tanan nga Moab, sang na-

batian nila nga ang mga hari nagatalak-
lad sa pag-away batok sa ila, nagtilipon
sila, kutub sa tanan nga mga nagawalag-
kus sing wagkus pa ibabaw, kag nagti-

lindug sila sa kadulunan.
22 Kag sang nagtilindug sila sa aga

pa gid, kag nagsubang ang adlaw sa i-

babaw sang mga tubig, nakita sang mga
Moabinhon, sa atubang nila, ang mga tu-

big nga mapula subung sang dugo.

23 Kag nagsililing sila :
" Ini among

dugo. Ang mga hari naglinaglagay, sa

pagkamatuud, kag nagpinilasay ang isa

kag isa. Busa karon : \ Moab, sa inagaw !

"

24 Apang sang naglambut sila sa du-
lugan sa Israel, nagtilihndug ang mga
Israelinhon, kag ginpilas nila ang Moab,
nga nagpalagyo sa atubangan nife, kag
nagsululud sila sa duta kag ginpilas

nila ang Moab

;

25 Kag ginhalapay nila ang mga ka-

banwaanan, kag ang tagsa ka tawo
naghaboy sang iya bato sa mga maayo
nga latagon, kag ginpamuno nila sila, kag
ginpanap-ukan man nila ang tanan nga
mga tuburan sang mga tubig, kagginpa-
mukan nila ang tanan nga mga maayong
kahoy, tubtub nga ginbayaan nib
lamang nga nagatindug ang Kir-ha-

reset. Walay sapayan, ang mga ma-
nughabyog naglilibot sa iya kag nagha-
labyug sa iya.

26 Kag sang nakita sang hari sa Moab,
nga ang inaway naglandas sa iya, nag-

kuha sia upud sa iya sing pito ka gatus
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ka tawo nga nagauluyat sang kampilan,
nga sa paggahit pa luyo sang hari sa

Edom : apang wala sila makasarang.
27 Niyan ginkuha nij'^a ang iya anak,

ang panganay, nga dapat raaghari nga sa-

lili niya, kag ginhalad niya sia sa halad

nga sinunog sa ibabaw sang kuta ; kag
may daku nga kaalipungut sa Israel, kag
ginbayaan nila sia, kag nagtaliwan kag
nagpalauli sila sa ila duta.

Ang lana sang balo nfa babas ; ang anak nga

lalaki sang Sunaccinhon ; ang katnatayon

sa kolon; ang duha ka pu!o ka

(inapay nga sebada.

4 KAG ang isa ka babae, sang mga
asawa sang mga anak sang mga

manalagna, nagtuaw kay Eliseo, nga na-
gasiling :

" Ang imo alagad, nga akon
bana, napatay, kag ikaw nakahibalo sing

maayo nga ang imo alagad mahadlukon
kay lehoba; kag nag-abut angnautangan
nga sa pagkuha sang akon duha ka anak
nga sa pagulipon sa ila."

2 Kag si Eliseo nagsiling sa iya

:

"
I Ano bala ang pagahimoon ko sa imo ?

Isiling sa akon : i ano bala ang yara sa

imo balay ? " Kag sia nagsiling :
" Ang

imo alagad nga babae, wala gid sing

ano nga butang sa balay, kondi ang isa

ka tibudtibod nga lana."

3 Kag sia nagsiling. sa iya: " Lakat-
ka, panghulam-ka nga sa imo sing mga
suludlan sa imo dalan sa tanan mo nga
mga kasilingan : mga suludlan nga walay
sulud nga indi diyotay.

4 Sumulud-ka ugaling, kag takpan
mo ang gawang sa olehe nimo kag sa

olehe sang imo mga anak ; kag ibobo
mo sa tanan nga mga suludlan, kag pai-

non-mo ang puno na."

5 Kag nagtaliv/an sa iya ang babae,
kag gintakpan niya ang gawan sa olehe
niya kag sa olehe sang iya mga anak

;

kag sila nagdalalasa iya sang mga sulud-
lan, kag ginboboan niya.

6 Kag nahanabu, sang puno na ang
mga suludlan, nga nagsiling sia sa iya
anak :

*' Dalhi pa ako sing isa ka sulud-
lan." Kag sia nagsiling: "Wala na
sing suludlan." Niyan nag-untat ang
lana.

7 Kag nagkadto sia kag ginsugid niya
ini sa tawo sang Dies, kag nagsiling
sia :

" Lakat-ka, kag ibaligya ang lana,
kag bayari ang imo utang; kag ikaw

kag ang imo mga anak magpalangabuhi
kamo sang mabilin."

8 Kag nahanabu sang isa ka adlaw
nga nag-agi si Eliseo sa Sunem, kag may
isa didto ka babae nga mangaranon ; kag
sia nagpi'lit sa iya nga magkaon sia sang
tinapay. Kag sa gihapon nga nag-agi
sia didto, naghapit sia sa iya balay sa
pagkaon sang tinapay.

9 Kag sia nagsiling sa iya bana :
" Ya-

ri karon, ginahangup ko, nga ini nga
tawo, rga nagaagi sa aton balay sa gi-

hapon, among balaan nga tawo sang
Dios.

10 Ginaampo ko sa imo, nga maghi-
mo kita sing isa ka diyotay nga hulut
nga mataas sa dingding kag magbutang
kita nga sa iya sing higdaan, kag sing
latok, kag sing lingkoran, kag sing
sadngan, agud nga kon mag-abut sia sa
aton, maghapit sia sa iya.

11 Kag sang isa ka adlaw nahanabu,
nga nag-abut sia didto, kag nga naghapit
sia sa hulut nga mataas kag naghigda sa
iya.

12 Kag nagsiling sia kay Giesi, nga
iya sologoon :

" Tawga inang Sunamin-
hon nga babae." Kag gintawag niya
sia, kag nag-atubang sia sa atubangan
niya.

13 Kag nagsiling sia kay Giesi :
" Isi-

ling-mo sa iya, ginaampo ko sa imo

:

Yari karon, ikaw nagpahayag sa amon
sining tanan nga mainakupon, ,;ano
bala ang pagahimoon ko tungud sa imo ?

iKinahanglan bala nga maghambal ako
tungud sa imo sa hari, kon sa pangolo
sangkasoldadosan? " Kag sia nagsiling:
"Ako nagapuyo sa tunga sang akon
banwa."

14 Kag sia nagsiling: "Busa ^ano
bala ang pagahimoon tungud sa iya ?

"

Kag si Giesi nagsiling: "Yari karon,
sia walay anak, kag ang iya bana tigu-
lang na."

15 Kag nagsiling sia "Tav/ga sia."

Kag gintawag niya sia, kag sia nagdulog
sa gawang.

16 Kag sia nagsiling: " Sa sini gid
nga panag"On, sang pagbalik sang tuig,

magahakus ka sang isa ka anak nga la-

laki." Kag sia nagsiling :
" Indi gid,

ginoo ko, tawo sang Dios, ayaw pagbu-
tigi ang im.o alagad nga babae."

17 Apang ang babae nanamkon, kag
nag-anak sang isa ka anak nga lalaki sa
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sadtong panag-on, nga ginsiling sa iya

ni EHseo, sang pagbalik sang tuig.

18 Kag nagdaku ang bata, kag sang
isa ka adlaw nahanabu, nga naggowa sia

sa iya amay sa mga manugani.

19 Kag nagsiling sia sa iya amay

:

"i Ang akon olo, ang akon olo !
" Kag

nagsiling sia sa isa ka sologoon : "Dal-
ha sia sa iya iloy."

20 Kag ginkuha niya sia, kag gindala

niya sia sa i^'^a iloy ; kag didto nagling-

kod sia sa ibabaw sang iya mga tiihod

tubtub sa udto, kag namatay sia.

21 Kag sia nagsaka, kag ginbutang
niya sia sa ibabaw sang higdaan sang
tawo sang Dios ; kag sang tinakpan niya

mig gaivang, naggowa sia.

22 Kag gintawag niya ang iya bana,

kag nagsiling sa iya :
" Ginaampo ko

sa imo : Padalhi ako sang isa sang imo
mga sologoon, kag. ang isa sang mga
asno nga bakia ; bimt ako magdalagan
sa tawo sang Dios, kag magabalik ako."

23 Kag sia nagsiling: i**Ngaabala
nga magakadto ka sa iya karon ? Indi

lati, bisan sabado." Kag sia nagsabat

:

" Paghidaet."

24 Kag ginpahampiloanniya ang asno
nga bakia, kag nagsiling sia sa iya pama-
tan-on :

" Dayon kag lakat-ka, kag indi ka
maglangan sa akon sa panlakatan, kondi
kon ako magsiling sa imo sini."

25 Kag naglakat sia, kag nag-abut sa

tawo sang Dios, sa bukid sangKarmelo.
Kag nahanabu, sang nakita sia sa ma-
layo sang tawo sang Dios, nga sia nagsi-

ling kay Giesi, nga iya sologoon :
" Yari

karon inang Suraminhon nga babae.

26 Ginaampo ko sa imo, nga magda-
lagan ka karon sa pagsugata sa iya, kag
isiling-mo sa iya : l May paghidaet sa

imo bala, paghidaet sa imo bana,

kag paghidaet sa imo anak ? " Kag sia

nagsiling : " Paghidaet."

27 Ugaling nag-abut sia sa tawo sang
Dios sa bukid, kag nagbating sia sa iya

mga tiil. Kag nagpalapit si Giesi nga sa

paghukas sa iya ; apang ang tawo sang
Dios nagsiling sa iya :

" Pabayai sia,

kay ang iya kalag puno sa kapaitan, kag
si lehoba naglikum sini sa akon kag
wala niya igpahayag ini sa akon."
28 Kag sia nagsiling :

"
l Nagpanga-

yo bala ako sang isa ka anak sa akon
ginoo ? i Wala bala ako magsiling sa

imo : Ayaw ako pagdayai ?
"

29 Kag nagsiling sia kay Giesi

:

' Wagkusi ang imo mga hawak, kag ku-
haa ang akon sungkod sang imo kamut,
kag lakat-ka ; kag kon sin-o ang magsu-
gata sa imo, indi ka mag-abiabi sa iya,

kag kon sin-o ang mag-abiabi sa imo,
indi ka magsabat sa iya. Kag pagai-
butang mo ang akon sungkod sa ibabaw
sang nawung sang bata.

30 Kag nagsiling ang iloy sang bata

:

" Magkabuhi si lehoba, kag magkabuhi
ang imo kalag, nga indi ako magabiya
sa imo."

31 Kag nagtindug sia kag nagsunud sa

iya. Kag si Giesi naguna sa ila, kag
ginbutang niya ang sungkod sa ibabaw
sang nawung sang bata, apang wala
sing tingug, bisan tanda sa pagtalupa-
ngud. Kag nagbalik sia sa pagsugata
kay Eliseo, kag ginsugid niya ini sa iya,

nga nagasiling :
" Ang pamatan-on indi

nagmata."

32 Kag sang nagsulud si Eliseo sa
balay, yari karon, ang pamatan-on patay,
nga nagahamyang sa iya higdaan.

33 Kag sumulud sia kag gintakup niya
ang gawang sa olehe nila nga duha, kag
nagpangamuyo sia kay lehoba.

34 Kag nagsaka sia, kag naghapa sia

sa ibabaw sang bata, kag ginbutang niya
ang iya baba sa ibabaw sang baba niya,

kag ang iya mga mata sa ibabaw sang
iya mga mata, kag ang iya mga kamut
sa ibabaw sang iya mga kamut, kag
naguntay sia sa ibabaw niya, kag nag-
init liwan ang unud sang bata.

35 Kagnagisolsiakagnagdayandayan
sia sa balay pa diri pa didto, kag nagsa-
ka sia kag naguntay sa ibabaw niya.

Kag ang pamatan-on nanimahaon sing

makapito, kag nagmuklat ang iya mga
mata.

36 Kag gintawag niya si Giesi, kag
nagsiling sa iya :

" Tawga inang Suna-
minhon nga babae." Kag gintawag niya
sia kag nag-abut siasa iya, kag nagsiling

sia : " Hakwata ang imo anak."

37 Kag nag-abut sia, kag naghapa sa

iya mga tiil kag nagyaub sa duta ; kag
ginkuha niya ang iya anak kag naggowa
sia.

38 Kag sang si Eliseo nagbalik sa

Gilgal, may daku nga gutum sa duta.

Kag ang mga inanak sang mga mana-
lagna naglilingkod sa atubangaii niya

;

kag nagsiling sia sa iya sologoon :
" Bu-

tang-ka sang isa ka daku nga kolon,
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kag luto-ka sing utan nga sa mga anak
sang mga manalagna."

39 Kag naggowa ang isa sa latagon sa

pagkuha sing mga ulutanon, kag nakita

niya ang isa ka balagon nga talonon,

kag nagkuha sia sa iya sing mga kalu-

ba}'^ nga talonon nga puno ang iya pa-

napton : kag nagbalik sia kag kinihad-

kihad niya sila sa kolon sa utan, kay
wala sila makilal-i.

40 Kag ginula ini agud nga magkalaon
ining mga tawo ; kag nahanabu nga,

sang nagakalaon sila sini nga utan,

nagsiliningit sila, nga nagasiling :
" Ta-

wo sang Dios, ang kamatayon yara sa

kolon." Kag wala nila masarangi sa

pagkaon ini.

41 Kag sia nagsiling :
" Dala-kamo

diri sing harina." Kag ginsabwag nij'-a

sia sa kolon, kag nagsiling sia :
" lula

sia sa mga tinawo, kag nga magkalaon
sila." Kag wala na gid sing malain sa
kolon.

42 Kag nag-abut ang isa ka tawo
gikan sa Baal-salisa, nga nagdala sia sa

tawo sang Dios sing mga tinapay sang
mga pangana}'", duha ka pulo ka tinapay
nga sebada, pati sang uhay sang trigo

nga bag-o sa iya baluyot. Kag sia

nagsiling :
" Ihatag sa mga tinawo,

agud nga magkalaon sila."

43 Kag nagsabat ang iya manug-
alagad :

"
i Paano bala nga pagbutang

ko sini sa atubangan sang isa ka gatus
ka tawo ? " Apang sia nagsiling :

" Iha-

tag sa mga tinawo, agud nga magkalaon
sila ; kay amo ining ginasilingni lehoba

:

Magakalaon sila, kag may mabilin sa

iya,"

44 Kag ginbutang niya ini sa atuba-
ngan nila, kag nagkalaon sila, kag may
nabilin sa iya, sono sa polong ni lehoba.

Si Naaman nga taga°Arati], kon Siriahancn, nga

gin-ayo kag si Giesi nga ginpilas

sang tabukaw.

SI Naaman, nga pangolo sang kasol-
dadosan sang hari sa Aram, amo sia

ang isa ka daku nga lalaki sa atubangan
sang iya ginoo, kag sa mataas nga pag-
pakamahal, kay tungud sa iya giniuv/as

ni lehoba ang Aram. Kag ini nga tawo,
nga maisug nga manugaw ay, tabukawon
sia.

2 Kag ang mga Araminhon naggulowa
sa pinanong, kag gindala nila nga bihag

gikan sa duta sa Israel ang isa ka diyo-
tay nga pamatan-on nga babae ; nga sia

nag-alagad sa asawa ni Naaman.
3 Kag nagsiling sia sa iya ginoong

babae :
" Kabay pa nga ang akon ginoo

mag-atubang sa atubangan sang mana-
lagna nga yara sa,Samaria. Niyan paga-
luwason niya sia sa iya tabukaw."
4 Kag sang nagsulud si Naatnau, gin-

pahayag niya ini sa iya ginoo, nga na-
gasiling :

" Ang diyotay nga pamatan-
on nga babae nga tagaduta sa Israel

nagsiling sing amo ini kag ini."

5 Kag nagsiling sa iya ang hari sa

Aram :
" Taliwan, lakat-ka kag ako

magapadala sing sulat sa hari sa Israel.

Kag naglakat sia, nga nagadala sia upud
sa iya sang napiilo ka talonton nga pi-

lak, kag anum ka libo ka panid nga bu-
lawan, kag napulo ka ilislan nga panap-
ton.

6 Kag gindala niya ang sulat sa hari

sa Israel, nga nagasiling: "Kag karon
kon mag-abut sa imo ining sulat, yari ka-

ron, jnasaynd ka, nga ginapadala ko sa

imo ang akon alagad nga si Naaman,
agud nga pagluwason mo sia sa iya ta-

bukaw."
7 Kag sang nabasa sang hari sa Israel

ang sulat, ginkusnit nij'^a ang iya mga
panapton ; kag nagsiling sia :

"
I Dios bala

ako, nga magpatay kag maghatag ako
sing kabuhi, nga ini ginapadala sa akon,
agud nga pagluwason ko ang isa ka ta-

wo sa iya tabukaw ? Apang kilalaha,

ginaampo ko sa inyo, kag tan-awa kon
paano nga nagapangita sia sing kahiga-
yonan batok sa akon.

8 Kag sang nabatian ini ni Eliseo, nga
tawo sang Dios, nga kinusnit sang hari sa
Israel ang iya mga panapton, nagpadala
sia sa pagsiling sa hari :

"
i Kay ngaa

bala ginkusnit mo ang imo mga panap-
ton ? Magkari karon sia sa akon, gi-

naampo ko sa imo, kag mahibaloan niya,

nga may manalagna sa Israel."

9 Kag nag-abut si Naaman upud sang
iya mga kabayo kag upud sang iya kan-
ga, kag nagdulog sia sa mga gawang
sang balay ni Eliseo.

10 Niyan si Eliseo nagpadala sang isa

ka manugbalita sa pagsiling sa iya

:

" Lakat-ka, kag panghugas ka sing ma-
kapito sa lordan, kag ang imo unud
manginmaayo, kag magamatinlo ka."

11 Kag naakig si Naaman, kag nag-
kadto kag nagsiling sia : " Yari karon.
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ako nagsiling : sia magagowa, sa pagka-
matuud, sa akon, kag nagatindug sia,

kag pagatawgon niya ang ngalan ni le-

hoba, nga iya Dios, kag aiagahikap sia

sang iya kamut sang bahin vga tabuka-

ivofi, kag pagaluwason ang tabukawon.
12 Ang Abana kag ang Parpar, nga

mga suba sa Damasko, I indi bala sila la

bingmaayo sang tanan nga mga tubig sa

Israel ? i Indi ako bala saraiig makag-
hugas sa akon sa ila, kag manginmatin-
lo ako ? " Kag nagbalik sia, kag naglakat
nga maalipungton.

13 Apang ang iya mga sologoon nag-
palalapit sa iya kag naghalambal sa iya,

nga nagasiling :
" Amay ko, kon ang

manalagna magsiling sa imo sing isa ka
daku nga butang, l indi bala sia paghi-
moon ? i Labi na gid kon magsiling sia

sa imo : Panghugas-ka, kag magama-
tinlo ka ?

"

14 Kag sia nagdulhog, kag naglumoy
sia sing makapito sa lordan, sono sa

pjlong sang tawo sang Dios. Kag ang
iya unud nanginsubung sang unud sang
isa ka bata, kag nanginmatinlo sia.

15 Kag nagbalik sia sa tawo sang
Dios, sia kag ang bug-os niya nga kaup-
danan, kag nag-abut sia kag nagtindug
sia sa atubangan niya, kag nagsiling

:

" Yari karon, ginakilala ko, nga karon
walay Dios sa bug-os nga duta, kondi sa
Israel. Kag karon ginaampo ko sa imo,
nga magbaton ka sing isa ka dolot, nga
pinakamaayo sang imo alagad."

16 Apang sia nagsiling :
" Magka-

buhi si lehona, nga sa atabangan niya
yari ako, nga indi ako magabaton sini,

kag ginpilit nila sia nga magbaton sa

iya ; kag sia nagdumili sa iya.

17 Kag si Naaman nagsiling: "Kon
ini indi sarang, ginaampo ko sa imo, nga
paghatagan ang imo alagad sang isa ka
lulan sang duha ka mula sa sadtong du-
ta, kay kutub karon ang imo alagad indi

na magahalad sang halad nga sinunog,
bisan halad, sa iban nga mga dios, kondi
kay lehoba.

18 Sa sini magpatawad si lehoba sa

imo alagad : nga kon ang akon ginoo
magsulud sa balay ni Rimon sa pag-
simba sa iya didto kag maghamboy sia

sa ibabav/ sang akon kamut, kon ako
magyaub sa balay ni Rimon ; kon
magyaub ako sa balay ni Rimon, nga
si lehoba magpatawad sini sa imo
alagad."

19 Kag sia nagsiling sa iya :
" Lakat-

ka sa paghidaet." Kag nagpalayo sia sa
iya sing pila ka kalayoon.
20 Kag si Giesi, nga sologoon ni Eli-

seo, nga tawo sang Dios, nagsiling :
" Ya-

ri karon, ang akon ginoo, nagpasaylo sa
sini nga Araminhon nga si Naaman, nga
wala magbaton sa iya kamut sang mga
butang nga gindala niya. Magkabuhi
si lehoba, nga magadalaganako sa olelie

niya, kag magakuha ako sa iya sing ano
nga butang."

21 Kag ginlagas ni Giesi si Naaman

;

kag sang nakita ni Naaman, nga may
nagadalagan sa olehe niya, nagpanaug
sia sa kanga sa pagsugata sa iya, kag
nagsiling sia sa iya :

"
l May paghidaet

bala ?

"

22 Kag sia nagsiling :
" Paghidaet.

Ang akon ginoo nagapadala sa akon nga
nagasiling: Yari karon, nag-alabut sa
akon sa sini nga oras, gikan sa bukid sa
Epraim, ang duha ka pamatan-on nga
mga anak sang mga manalagna : gina-
ampo ko sa imo, nga maghatag ka sa ila

sing isa ka talanton nga pilak, kag duha
ka ilislan nga panapton."

23 Kag si Naaman nagsiling: "Gina-
ampo ko sa imo, nga magkuha ka sang
duha ka talanton. Kag ginpilit niya sia,

kag ginputus niya ang duha ka talanton
nga pilak sa duha ka sako, kag duha ka
ilislan nga panapton ; kag ginhatag
niya sila sa duha sang iya mga sologo-
on, nga nagdalala sa ila sa una niya.

24 Kag sang nag-abut sia sa bakolod,
ginkuha niya sia sa kamut nila, kag gin-

tago niya sila sa balay. Kag ginpapauli
niya ining mga tawo, kag naglalakat sila.

25 Kag sia nagsulud, kag nagtindug
sia sa atubangan sang iya ginoo, kag si

Ehseo nagsiling sa iya : "
,; Sa diin ka

bala maghalin, Giesi ? " Kag, sia nag-
siling :

" Ang imo alagad wala mag-
kadto sa bisan diri, bisan didto."

26 Kag nagsiling sia sa iya :
"

l Wa-
la man bala magkadto ang akon tagipo-

soon, sang nagbalik ang tawo sa iya

kanga sa pagsugata sa imo ? l Panag-on
bala ini sa pagkuha sing pilak, kag sa pag-
kuha sang mga panapton, kag mga kaoli-

bahan, kag mga kaubasan, kag mga obe-

ha, kag mga kabakahan, kag mga alagad
nga lalaki kag mga babae ?

27 Ang tabukaw ni Naaman magata-
pik sa imo, kag sa imo kaliwatan sa

gihapon." Kag si Giesi naghalin sa atu-
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bangan niya nga tabukawon, fnapuii su

bung sang niebe.

And wasay nga nagaiutaw.—Ang mfa Aratninhon

kon Siriabanon nga pinamilas sa kabulag.

6KAG ang mga anak sang mga ma-
nalagna nagsililing kay Eliseo :

" Ya-
ri karon, ang duug nga sa iya nagapulu-
yo kami upud sa imo, tama ka kitid sa

amon

:

2 Tuguti nga magkadto kami sa

Jordan, kag magkuluha kita didto ang
tagsatagsa sing isa ka balayanon, kag
maghilimo- kita diri sing duug, nga sa iya

magpuluyo kita." Kag sia nagsiling

:

" Lakat-kamo."
3 Kag nagsiling ang isa :

" Ginaampo
ko sa imo, nga maluyag ka magupud sa

imo mga alagad." Kag sia nagsabat:
" Ako magakadto."

4 Kag naglakat sia upud sa ila, kag
nag-alabut sila sa lordan, kag nagpala-
ngutud sila sing mga kahoy,

5 Kag nahanabu nga, sang nagapukan
ang isa sa ila sang isa ka kahoy, naholog
ang iya salsalon sa tubig ; kag nagsingit
sia kag nagsiling :

"
| Ah, ginoo ko, nga

hinulaman sia

!

6 Kag ang tawo sang Dios nagsiling:

I Sa diin bala nahulog sia ? " Kag sia

r.agtudlo sa iya sang duug, kag nagutud
sia sing isa ka bugsok, kag ginhaboy
niya sia didto, kag ginpakubag niya ang
salsalon.

7 Kag nagsiling sia :
" Kuhaa sia

"

Kag ginuntay niya ang kamut kag gin-

kuha niya sia.

8 May pagpakigaway ang hari sa

Aram batok sa Israel ; kag nagpamang-
kot sia sa iya mga alagad, nga nagasi-
ling :

" Sa sini kag sa sini nga duug pa-
gaipahamtang ko ang akon dulagan."

9 Kag ang tawo sang Dios nagpadala
sa pagsiling sa hari sa Israel :

" Andam-
ka nga indi ka mag-agi sa amo nga duug,
kay ang mga Araminhon nagaduJhog
didto."

10 Kag ang hari sa Israel nagpadala
sa sadtong duug, nga kinasiling kag gin-

saysay sang tawo sang Dios, kag nag-
bantay sia didto ; ini indi sa makaisa
bisan sa makaduha lamang,

11 Kag ang tapiposoon sang hari sa

Aram ginpalibog sa sini ; kag nagtawag
sia sang iya mga alagad, kag nagsiling

sa ila : " Indi kamo bala magapahibalo

sa akon kon sin-o sang mga aton, nga iya

sang hari sa Israel ?

12 Kag ang isa sang mga alagad nag-
siling :

" Wala, hari, nga ginoo ko

;

kondi nga ang manalagna, nga si Eliseo
nga yadto sa Israel, sia nagapahibalo
sa hari sa Israel sang mga polong, nga
imo ginahambal sa imo hulot nga tolO'

logan."

13 Kag sia nagsiling: "Lakat-ka-.
mo, kag tuluka-ninyo kon diin sia, kag
magapadala ako sa pagdakup sa iya."

Kag ginpahibalo sa iya :
" Yari karon,

sia yadto sa Dotan.
14 Kag nagpadala ang hari didto sing

mga kabayo kag mga kanga, kag isa ka
dakung kasoldadosan, nga nag-alabut sila

sa kagab-ihon, kag ginlibutan nila ang
banwa.

15 Kag nagtindug, sing aga pa gid,

ang nagaalagad sa tawo sang Dios, kag
naggowa sia, kag yari karon, nganalibu-
tan sang kasoldadosan ang banwa kag
ang mga kabayo kag mga kanga. Kag
ang iya sologoon nagsiling sa iya :

"
j Ah,

ginoo ko ! i Ano bala ang aton pagahi-
moon ?

"

16 Kag sia nagsiling :
" Indi ka mag-

kahadluk, kay labi pa ang mga yari

upud sa aton sang mga yara upud sa

ila."

17 Kag nagpangamuyo si Eliseo, kag
nagsiling :

" Ginaampa ko sa imo, oh
lehoba, nga pagpamuklaton mo ang iya

mga mata, agud nga makakita sia."

Kag ginpamuklat ni lehoba ang mga
mata sang pamatan-on, kag nagtulok
siya; kag yari karon nga ang bukid
napuno sang mga kabayo, kag sang niga
kanga nga kalayo, sa palibot ni Eliseo.

18 Kag nagdululhog sila sa iya, kag
nagpangamuyo si Eliseo kay lehoba,
kag nagsiling :

" Ginaampo ko sa imo,
nga pagpilason mo inang katawohan sa

kabuiag." Kag ginpilas niya sila sa

kabulag, sono sang siniling ni Eliseo.

19 Kag nagsiling sa ila si Eliseo

:

" Indi amo ini ang dalan, bisan amo ina

ang banwa: sunud-kamo sa akon, nga
ako magatuytuy sa inyo sa tawo, nga
ginapangita ninyo." Kag gintuytuyan
niya sila pa Samaria.
20 Kag nahanabu, sang nagsululud

sila sa Samaria, nga nagsiling si Eliseo:

"lehoba, pamuklata ang mga mata
sining mga tinazvo, agud nga makakita
sila." Kag ginpamuklat ni lehoba ang
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ila mga mata, kag nagtululok sila, kag
yari karon yadto ?ia sila sa tunga sang
Samaria.

21 Kag ang Hari sa Israel nagsiling
kay Eliseo, sang nakita niya sila : i

" Pa-
gapamilason ko bala sila, amay ko ?

"

22 Kag sia nagsiling :
" Ayaw sila

pagpamilasa. i Magapilas ka bala sa

mga ginpamihag mo sang imokampilan
kag sang imo pana? Butang-ka sa

atubangan nila sang tinapay kag tubig,

agud nga magkalaon kag magilinum sila,

kag magkaladto sila sa ila ginoo."

23 Kag ginhimoan niya sila sang
daku nga pagkaon, kag nagkalaon kag
nagilinum sila ; ugaling ginpadala niya
sila, kag sila nagpalakadto sa ila ginoo.

Kag ang mga kasoidadosan sang Aram
wala na magbalalik sa pagsulud sa duta

sa Israel

Paslibot kag pagbawi nga makatilingala sa

Samaria.

^ 24 Sa tapus sini, nahanabu nga si

Ben-Hadad, nga hari sa Aram, nagtipon
sang bug-OS niya nga dulugan, kag nag-
taklad sia kag ginlibutan niya ang Sa-
maria.

25 Kag may daku nga gutum sa

Samaria ; kag yari karon ginlibutan

sia sing mapiot gid, tubtub nga ang olo

sang isa ka asno nabaligya na sa kawa-
loan ka siklo nga pilak, kag ang ikap-at

ka bahin sang isa ka kab nga iti sang
mga salampati, sa lima ka sildo nga
pilak.

26 Kag sang nagligad ang hari sa

Israel sa kuta, ang isa ka babae nagsin-

git sa iya, nga nagasiling :
" Luwasa

ako, hari, nga ginoo ko."

27 Kag sia nagsiling :
" Kon indi si

lehoba magluvvas sa imo,
c'
sa diin ko ba-

la ikaw pagaluwason, sa linasan bala,

kon sa ipitan ?
"

28 Kag nagsiling sa iya ang hari

:

iAnongimo?" Kagsianagsabat: "I-
ni nga babae nagsiling sa akon : Dalha
diri ang imo anak, kag magkaon kita

sini karon, kag buas pagakaonon na-
ton ang akon anak.

29 Busa, ginluto nam.on ang akon,
anak, kag ginkaon namoa sia. Kag sang
adlaw nga madason ako nagsiling sa

\y2i : Dalha diri ang imo anak, kag mag-
kalaon kita sa iya. Apang gintago
niya ang iya anak."

30 Kag sang nabatian sang hari ang
mga polong sadtong babae, gingisi niya'

ang iya mga panapton ; kag sang nag-
agi sia sa kuta, nakit-an sia sang banwa,
kag yari karon may panapton sia nga
masinakiton sa ibabaw sang iya unud
sa suliid gid.

31 Kag nagsiling ang hari: "Amo
ining paghimoon sang Dios sa akon, kag
amo ini ang pagidugang, kon ang olo ni

Eliseo, nga anak ni Sapat, magpabilin
sa ibabaw niya karon nga adlaw."

32 Kag si Eliseo naglingkod sa iya
balay, kag upud sa iya naglilingkod
ang mga tigulang ; kag ang hari nag-
padala sa iya sang isa ka tawo sa atu-
bangan niya. Apang sang wala pa
mag-abut ang manugbalita sa iya, nag-
siling sia sa mga tigulang :

"
i Wala

bala ninyo makita kon paano nga ining
anak sang manugpatay sang tav/o na-

gapadala sa akon sa pagkuha sang akon
olo ? Busa, tuluka-ninyo, kag kon rnag-

abut ang manugbalita, takpan-ninyo ang
gawang, kag itiklod-ninyo sia sa ga-
wang. i Wala bala sa olehe niya ang
kagahud sang mga tiil sang iya aga-
lon?"

33 Sang nagahambal pa sia sa ila,

yari karon, ang manugbalita nga na-
gadulhog sa iya, kag nagsiling :

" Yari
karon ining kalautan nagagikan kay
lehoba. i Kay ngaa bala magahulat pa
ako kay lehoba ?

"

7 NIYAN nagsiling si Eliseo : "Pala-
mati-kamo sang polong ni lehoba :

Amo ining ginasiling ni lehoba : Buas sa

sining oras t?iagabili ang isa ka sukub
sang harina nga malum-ok sang isa ka
siklo, kag ang duha ka sukub nga sebada,

sang isa ka siklo, sa gawang sang Sa-
maria.

2 Kag ang pangolo, nga sa ibabaw
sang iya kamut nagahamboy ang hari,

nagsabat sa tawo sang Dios, kag nag-
siling: "Kon si lehoba maghimo sing

mga talambuan sa langit, i
magaka-

hanabu bala ini ? " Kag sia nagsiling :

"Yari karon, pagatan-awon mo ini

sang imo mga mata, apang indi ka ma-
gakaon sa ij'^a."

3 Kag may apat ka tawo nga mga
tabukawon sa salamputan sang gawang,
nga nagsinilingay ang isa sa isa :

"
l Kay

ngaa bala magapabilin kita diri tubtub

nga magkalamatay kita .-*
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4 Kon magsiling kita: Magsulud ki-

ta sa banwa, ang gutum yara sa banwa
kag magakalamatay kita didto ; kag kon
magpalabilin kita diri, magakalamatay
7mm kita. Busa, kari-kamo, kag magpa-
ningholog kita sa dulugan sang Aram

:

kon sila magtugut sa aton, nga magkabu-
hi kita, magakalabuhi kita ; kag kon pag-

patyon kita nila, magakalamatay kita."

5 Kag nagtilindug sila sa pagkasirum
sa pagkadto sa dulugan sang Aram

;

kag sang nag-abut sila sa dulugan sang
Aram, yari karon, wala didto sing tawo.

6 Kay ginhimo sang Ginoo nga sa

dulugan sang Aram mabatian ang di-

nagubdub sang mga kanga, kag kinaga-

hud sang mga kabayo, kag dinaguhub
sang isa ka dakung- kasoldadosan ; kag
nagsinilingay ang iban sa mga iban

:

" Yari karon ang hari sa Israel nagsohol
batok sa aton sa mga hari sang mga
Hetinhon, kag sa mga hari sang mga
Egiptohanon, agud nga mag-alabut sila

batok sa aton,"

7 Kag nagtilindug kag nagpalalagyo
sila sa pagkasirum, nga ginbayaan nila

ang ila mga layanglayang, ang ila mga
kabayo, ang ila mga asnb, kag ang du-

lugan subung nga yara sia, kag nagpa-
lalagyo sila sa paglwwas sang ila mga
kabuhi.

8 Kag nagkaladto ang mga tabuka-

won sa ukbung sang dulugan kag nagsu-
lulud sila sa isa ka layanglayang, kag
nagkalaon kag nagilinum sila, kag nag-
daia sila gikan didto sing pilak kag bula-

wan, kag sing mga panapton, kag nag-

lalakat sila, kag gintago nila sila. Kag
nagbalalik sila kag nagsululud sila sa isa

pa ka layanglayang, kag gikan didto

nagdalala man sila kag naglalakat sila

kag gintago niia ang hinublas.

9 Kag nagsinilingay ang isa sa isa

:

"Wala kita magahimo sang maayo.
Karon among adlaw sa maayong balita,

kag kita nagahipus : kon maghulat kita

tubtub sa kapawa sang aga, pagalambu-
ton kita sang aton kalainan. Busa kari-

kamo, maglakat-kita karon, kag magha-
tag-kita sang balita sa balay sang hari.

10 Kag nagkaladto sila kag nagsilingit

sila sa mga bantay sang gawang sang
banwa, kag nagpahibalo sila sa ila, nga
nagasiling :

" Nagsululud kami sa dulu-
gan sang Aram, kag yari karon, wala
didto sing tawo, bisan tingug sang tawo,
kondi ang mga kabayo nga napangaid.

ang mga asno man nga napangaid, kag
ang mga layanglayang subung nga yara
sila.

11 Kag gintawag ang mga manug-
bantay sang gawang, kag ginsugid nila

ini sa sulud sa balay sang hari.

12 Kag nagtindug ang hari sa kagab-
ihon, kag nagsiling sia sa iya mga
alagad :

" Tuguti ako, nga magpahibalo
sa inyo sang ginhimo sa aton sang mga
Araminhon. Sila nakahibalo nga may
gutum kita, kag naghalalin sila sa dulu-
gan sa pagpanago sa latagon, nga naga-
siling : Kon magagulowa sila sa banwa,
pagapandakpon naton sila nga mga
buhi, kag magasululiid kita sa banwa."

13 Kag nagsabat ang isa sang iya mga
alagad, kag nagsiling :

" Magkuha ka-

ron sang lima sang mga kabayo nga
nagkalabilin sa banwa ;

yari karon, sila

subung sang bug-os nga kadam-an sa

Israel, nga nabilin sa iya
;
yari karon,

sila man subung sang bug-os nga kada-
muon sa Israel, nga naupud na. Mag-
padala-kita sa ila, kag magatau-avv
kita."

14 Kag nagkuluha sila sang duha ka
kanga pati ang ila mga kabayo, kag
ginpadala sila sang hari sa olehe sang
dulugan sang Aram, nga nagasiling

:

" Lakat-kamo, kag tan-awa-ninyo."

15 Kag ginsunud nila sila tubtub sa

lordan : kag yari karon, ang bug-os
nga dalan napuno Sang mga panapton
kag mga gamit nga kinahabuy sang mga
Araminhon sa kasakoon. Kag nagbala-
lik ang mga manugbalita. kag ginpahi-

balo nila iiii sa hari.

16 Kag ang banwa naggowa, kag
gin-ati nila ang dulugan sang Aram. Sa
bagay nga ginhaligya ang isa ka sukub
sang harina nga malum-ok sa isa ka
siklo, kag duha ka sukub nga sebada sa

isa ka siklo, sono sang polong ni lehoba.

17 Kag gintulin sang hari ang gawang
sa pangolo, nga sa ibabaw sang iya ka-
mut nagahamboy sia ; kag gintapak
sia sang banwa sa salamputan, kag na-

matay sia, sono sang kinasiling sang
tawo sang Dios, nga ginhambal niya,

sang ang hari nagpanaug sa iya.

18 Kay sang paghambal sang tawo
sang Dios sa hari, nga nagasiling :

" Duha ka sukub nga sebada sa isa ka
siklo, kag ang sukub sang harina nga
malum-ok pagaibaHgya sa isa ka siklo

481



7.19. n HARI. 8.14.

buas sa sining oras sa gawang sang
Samaria ;

"

19 Nagsabat yadtong pangolo sa tawo
sang Dios, nga nagasiling: "

\ Hoo ! Si

lehoba magahimo sing mga talambuaa
sa langit, i mahanabu bala ang kaangay
sini nga butang ? " Kag nagsiling si Eli-

seo :
" Ikaw makakita sini sa imo mga

mata, apang indi ka magakaon sa iya."

20 Kag amo ini ang nahanabu sa iya :

ang banwa nagtapak sa iya sa gawang,
kag namatay sia.

Pito ka tulg nga gutum.—Ang mga pagkabutang

sang Sunaminhoii nga babae.

KAG naghambal si Eliseo sa sad-

tong babae, nga ang iya anak gin-

buhi niya, nga nagasiling :
" Tindug-

ka, lakat-ka, ikaw kag ang bug-os mo
nga bakiy sa pagpanlugayaw sa diin

masarangan mo ; kay gintawag ni leho-

ba ang gutum, nga nagaabut man sa

ibabaw sang duta sing pito ka tuig."

2 Kag ang babae nagtindug, kag gin-

himo niya, subung sang ginsiling sa iya

sang tawo sang Dios. Kag naglakat sia

kag ang iya panimalay, kag nagpanluga-
yaw sia sa duta sang mga Pilistinhon

sing pito ka tuig.

3 Kag nahanabu, sang nagiiligad ang
pito ka tuig nga ang babae nagbalik gi-

kan sa duta sang mga Pilistinhon. Kag
naggowa sia sa pagpangayo sa hari tu-

ngud sang iya balay, kag tungud sang
iya latagon.

4 Kag ang hari naghambal kay Giesi,

sologoon sang tawo sang Dios, nga na-
gasiling sa iya :

" Ginaampo ko sa imo
nga sugiran mo ako sang tanan nga da-
ku nga mga butang nga ginhimo ni Eli-

seo."

5 Kag sang ginsugid niya sa hari kon
paano nga ginbuhi niya ang patay, yari
karon ang babae, nga ang iya anak gin-
buhi niya, nga nag- abut sa pagpangayo
sa hari nahanungud sang iya balay, kag
nahanungud sang iya latagon ; kag nagsi-
ling si Giesi :

" Hari, nga ginoo ko: yari
karon ang babae, kag yari karon ang
iya anak, nga ginbuhi sia ni Eliseo."

6 Kag nagpamangkot ang hari sa ba-
bae, kag sia nagsugid sa iya sini. Kag
ang hari naghatag sa iya sang isa ka ka-
pon, nga nagsiling sa iya :

" Ipanguli
mo sa iya ang tanan nga mga butang
nga iya, kag ang tanan nga mga patubas

sang mga duta, kutub sang adlaw nga
nagbiya sia sang kadutaan tubtub ka-
ron."

Si Hasael nanginhari sa Aram, kon Siria.

7 Si Eliseo nagkadto sa Damasko, kag
si Ben-Hadad, nga hari sa Aram, nag-
masakit ; kag ginpahibalo sia, nga naga-
siling :

" Ang tawo sang Dios nag-abut
diri."

8 Kag ang hari nagsiling kay Hasael

:

"Kuha-kasa imo kamut sing isa ka do-
lot, kag lakat-ka sa pagsugata sa tawo
sang Dios, kag magpamangkot-ka" tu-

ngud sa iya kay lehoba, nga nagasiling :

"
I Magaayo bala ako sa sini nga bala-

tian ?

"

9 Kag si Hasael nagkadto sa pagsu-
gata sa iya, kag kinuha niya ang isa ka
dolot sang iya kamut, kag ang tanan nga
labing mahal sa Damasko, ang lulan sang
kap-atan ka kamelyo, kag nag-abut sia

kag nagtindug sa atubangan niya, kag
nagsiling: " Ang imo anak nga si Ben-
Hadad, nga hari sa Aram, nagpadala sa

akon sa imo, nga nagasiling: "^Ma-
gaayo bala ako sa sini nga balatian ?

"

10 Kag si Eliseo nagiling sa iya:
" Lakat kag isiling-mo sa iya :

" Sa
pagkaniatuud gid, sarang ka mag-ayo

;

apang si lehoba nagpahayag sa akon
nga sia mamatay, sa pagkaniatuud gid.

11 Kag ang tawo sang Dios nagtad-
lung sang iya guya sa iya, kag nagpasi-

siling sa iya tubtub nga nalibog kag
naghibi sia.

12 Kag nagsiling sa iya si Hasael:
"^ Kay ngaa bala nagahibi ang akon gi-

noo ?
" Kag sia nagsabat :

" Kay nahi-

baloan ko ang kalainan nga pagahimoon
mo sa mga inanak ni Israel : sa iya mga
banwa nga malig-on pagatutdan mo
sang kalayo, kag pagapatyon mo sa

hinganiban ang iya mga pamatan-on,
kag pagapandugmukon mo ang iya mga
kabataan, kag pagapamusbusan mo ang
iya mga nagabulusong."

13 Kag si Hasael nagsiling: "Apang
;sino-obala ang imo alagad, ining ido,

nga magahimo sining daku nga butang ?

"

Kag nagsiling si Eliseo : " Si lehoba
nagpakita sa akon, nga ikaw magama-
nginhari sa ibabaw sang Aram."

14 Kag sia nagkadto gikan kay
Eliseo, kag rag-abut sia sa iya ginoo,

nga nagasiling sa iya :
"

i Ano bala ang
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ginsiling ni Eliseo sa imo ?-" Kag sia

nagsiling :
" Sa pagkamatund sarang ka

mag-ayo."
15 Kag nahanabu, sang madason nga

adlaw nga nagkuha sia sing isa ka ta-

bon nga madamul ; kag gintusmug niya

ini sa tubig, kag ginhumlad niya ini sa

nawung satifi^ hari, kag namatay sia ; kag
naghari si Hasael nga salili niya.

Si loram kag si Okosias, mga hari sa luda.

16 Sa ikalima ka tuig ni loram, nga
anak ni Akab, nga hari sa Israel, kag ni

losapat, nga hari sa luda, nagsugud sa

paghari si loram, nga anak ni losapat,

nga hari sa luda.

17 Nagsugud sia sa paghari sang na-
gaedad sia sing katloan kag duha ka tuig,

kag naghari sia sing walo ka tuig sa

Jerusalem.
18 Kagnaglakat sia sa dalanon sang

mga hari sa Israel, subung sang gin-

himo sang balay ni Akab; kay isa

ka anak nga babae ni Akab nanginiya
asawa, kag ginhimo nij^a ang malain sa

mga mata ni lehoba.

19 Apang si lehoba wala magbuut pag-
laglag sa luda, bangud kay Dabid, nga
iya alagad, subung sang ginsiling niya
sa iya, nga pagahatagan niya sia sang
lamprahan nga sa iya mga inanak sa

gihapon.
• 20 Sa iya panag-onnaglalisangEdom

sa idalum sang kamut ni luda, kag nag-
tukud sila sing hari sa ibabaw nila.

21 Kag si loram nagliton sa Seir, kag
ang tanan niya nga mga kanga upud sa

iya; kag sang nagtindug sia sa kagab-
ihon, ginpilas niya ang Edom, nga kina-

libutan niya sia, kag ang mga pangolo
sang mga kanga ; kag ang banwa nagpa-
lagyo sa ila mga layanglayang.

22 Kag naglalis ang Edom sa idalum
sang kamut ni luda tubtub karon. Niyan
naglalis jnan ang Libna, sa amo gid nga
panag-on.

23 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni loram, kag ang tanan nga ginhimo
niya, I wala bala masulat sa tolon-an
sang mga Kronika sang mga hari sa
luda ?

24 Kag nagtolog si lorann upud sang
iya mga ginikanan, kag ginlubung sia

upud sang iya mga ginikanan sa baniva
ni Dabid ; kag naghari si Okosias, nga
iya anak nga salili niya.

25 Sa tuig nga ikapulo kag duha ni

loram, nga anak ni Akab, hari sa Israel,

nagsugud sa paghari si Okosias, anak ni

loram, nga hari sa luda.
26 Nagsugud sa paghari si Okosias,

sang nagaedad sia sing duha ka pulo
kag duha ka tuig, kag naghari sia sing
isa ka tuig sa Jerusalem. Ang ngalan
sang iya iloy amo si Atalia, anak nga
babae ni Omri, nga hari sa Israel.

27 Kag naglakat sia sa dalanon sang
balay ni Akab, kag ginhimo niya ang
malain sa mga mata ni lehoba, subung
sang balay ni Akab, kay umagad sia

sang balay ni Akab.
28 Kag naglakat sia sa pag-awayan

upud kay loram, nga anak ni Akab, sa
Ramot sa Galaad, batok kay Hasael, nga
hari sa Aram ; kag ginpilas sang mga
Araminhon si loram.

29 Kag ang hari nga si loram nagbalik
sa lesreel, sa pagbulong sang mga pilas

nga ginhimo saiya sang mga Araminhon,
sa atubangan sang Rama, sang nag-away
sia batok kay Hasael, nga hari sa Aram.
Kag nagdulhog si Okosias, nga anak ni

loram, hari sa luda, sa pagduaw kay
loram, nga anak ni Akab, sa lesreel, kay
nagabalatian siya.

Si lehu fainapias nga hari sa Israel, ginapatay niya

ang mga hari sa Israel kag sa luda.

—

Kamatayon ni lesabel.

9 KAG ang manalagna nga si Eliseo
nagtawag sa isa sang mga anak sang

mga manalagna, kag nagsiling sia sa iya:
" Wagkusi ang imo mga hawak, kag ku-
haa ina nga tibud sang lana sa imo ka-
mut, kag lakat-ka sa Ramot sa Galaad.

2 Kag kon mag-abut ka didto, tan-
awa kondti?i si lehu, anak ni losapat, nga
anak ni Nimsi ; kag magsuliid-ka kag
pagahimoon mo, nga magtindug sia sa
tunga sang iya mga utud, kag pagapa-
sudion mo sia sa isa ka hulut sa sulud.

3 Kag pagakuhaon mo ang tibud sang
lana, kag pagaibobo mo sia sa ibabaw
sang iya olo, kag magasiling ka :

" Amo
ining ginasiling ni lehoba: Ako nag-
haplas saimo nga hari sa ibabaw sang
Israel. Kag magabukas ka sang gawang
kag magapalagyo ka, kag indi ka maga-
hulat."

4 Kag naglakat ang pamatan-on, ang
pamatan-on sang manalagna, sa Ramot
sa Galaad.
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5 Kag sang nagsuliid sia, yari karon
nga ang mga pangolo sang kasoldadosan
nagalilingkod didto. Kag sia nagsiling

:

" Pangolo, may isa ka polong ako nga
sa imo." Kag si lehu nagsiling: "

i Sa
kay sin-o bala sa amon nga tanan ?

"

Kag sia nagsiling :
" Sa imo, pangolo."

6 Kag si lehu nagtindug, kag nag-

suliid sa balay ; kag ang niannJagna nag-

bobo sang lana sa ibabaw sang iya olo,

kag nagsiling sa iya :
" Amo ining ginasi-

ling ni lehoba, nga Dios ni Israel : Ako
naghaplas sa imo nga had sa ibabaw
sang banwa ni lehoba, sa ibabaw sang
Israel

;

7 Kag pagapilason mo ang balay ni

Akab, nga imo ginoo, agud nga ako
magtimalus sang dugo sang akon mga
alagad nga mga manalagna, kag sang
dugo sang tanan nga mga alagad ni

lehoba, sa kamat ni lesabel.

8 Kag mav/ala ang bug-os nga balay

ni Akab, kag pagautdon ko kay Akab
ang tanan gid nga lalaki, ang gin-alila,

subung man ang ginbayaan sa Israel.

9 Kag pagaibutang ko ang balay ni

Akab subung sang balay ni leroboam,
anak ni Nabat, kag subung sang balay

ni Baasa, nga anak ni Ahia.

10 Kag nahanungud kay lesabel, paga-

kaonon sia sang mga ido sa latagon sa

lesreel, kag walay sin-o nga magalu-
bung sa iya." Kag ginbuksan niya ang
gawang, kag nagpalagyo sia.

11 Kag naggowa si lehu sa mga
alagad sang iya ginoo ; kag ginsilingan

sia :
"

I May paghidaet bala ? i Kay ngaa
bala nagkari sa imo yadtong buang ?

"

** Kag" sia nagsiling sa ila :
" Nakilala

ninyo ang tawo kag ang iya mga po-

long."
12 Kagsilanagsililing: "jButig! Ipa-

hayagsa amon ini karon." Kag sia nag-
siling :

" Amo ini kag amo ining ginha-

mbal niya sa akon, nga nagasiling : Amo
ining ginasiling ni lehoba : Ako nag-
haplas sa imo nga hari sa ibabaw sang
Israel."

13 Kag nagdalali sila kag nagkuha
ang tagsatagsa sa iya panapton, kag
ginbutang nila sila sa idahiiii niya sa

amo nga halintang, kag nagpalatunog
sila sing budyong, kag nagsiJiling sila :

" Si lehu among hari."

14 Kag sang si lehu, anak ni losapat,

nga anak ni Nimsi, nagpuhon batok kay
loram, si loram nagbantay sa Ramot sa

Galaad, sis' kag ang bug-os nga Israel,

bangud kay Hasael, nga hari sa Aram.
15 Kag nagbalik na ang hari nga si

loram sa lesreel, sa pagbulong sang
mga pilas, nga kinahimo sa iya sang mga
Araminhon, nga nag-away batok kay
Hasael, nga hari sa Aram. Kag si lehu
nagsiling :

" Kon among inyo kabubut-
on walay sin-o nga manugpalagyo nga
maggowa sa banwa, sa pagkadto sa pag-
hatag sang mga balita sa lesreel."

16 Kag si lehu nagsakay sa kanga,
kag nagpakadto sa lesreel, kay si lorara
yadto didto sa iya higdaan ; kag si

Okosias man, nga hari sa luda, nagdul-
hog sa pagduaw kay loram.

17 Kag ang manuglantaw nagtindug
sa tore sa lesreel, kag nakita niya ang
pinanong ni lehu, nga nagapakari, kag
nagsiling sia :

" Ako nagatan-aw sing
isa ka pinanong." Kag si loram nagsi-
ling ;

" Kuha-ka sang isa ka manugka-
bayo, kag ipadala sa pagsugata sa ila,

kag nga magsiling sia sa ila : i May
pagkidaet bala ?

"

18 Kag ang isa ka tawo nga nagaka-
bayo, nagkadto sa pagsugata kay lehu,

kag nagsiling :
" Ang hari nagasiling

sing subung sini : i May paghidaet ba-
la ?

" Kag si lehu nagsiling :

'"' Ano
bala ang labut mo sang paghidaet ? Ba-
lik ka sa olehe nakon." Kag ang manug-
lantaw nagpahibaio sa hari, nga naga-
siling :

" Ang maniigbalita nag-abut
tubtub sa ila, kag wala magabalik."

19 Kag nagpadala sia liwan sang isa

nga nagakabayo, nga nag-abut sa ila kag
nagsiling: '''Ang hari nagasiling sing

subung sini: ^ May paghidaet bala?"
Kag si lehu nagsiling :

"
i Ano bala ang

iabut mo sang paghidaet? Balik ka sa
olehe nakon."

20 Kag ang manuglantaw nagpahibaio,
nga nagasiling :

" Ini man nag-abut sa

ila, kag wala magabalik ; kag ang pag-
durnala subung sang pagdumala ni lehu,

anak ni Nimsi, kay nagadumala sia nga
may kasingkal."

21 Kagsi loram. nagsiling: "jTakud!"
Kag sang natakdan ang kanga, naggowa
si loram, nga hari sa Israel, upud si

Okosias, nga hari sa luda, ang tag-

satagsa sa iya kanga; kag naggulowa
sila sa pagsugata kay lehu, nga nakita

nila sia sa latagon ni Nabot, nga taga-

lesreel.

22 Kag sang nakita ni loram si lehu,
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nagsiling sia sa iya :
"

I May paghidaet
bala, lehu ? " Kag sia nagsabat :

"
,; Ano

bala nga paghidaet, nga nagapadayon
pa ang niga pagpanghilahe ni lesabel,

nga imo iloy, kag ang iya madamu nga
mga pagdiwata ?

"

23 Kag sang ginliso ni loram ang iya

mga kamut, nalagyo sia kag nagsiling

sia kay Okosias :
" Budhi, Okosias."

24 Kag si lehu nagkuha sang pana sa

iya kamut, kag ginpilas niya si loram sa

tunga sang mga Hkod, kag ang baslay
naggowa sa iya tagiposoon kag naholog
sia sa iya kanga.

25 Kag nagsiling si lehu kay Bidkar,
nga iya pangolo :

" Kuhaa sia kag
ihaboy sia sa isa ka bahin sang latagon
ni Nabot, nga taga-Iesreel ; kay panum-
duma nga, sang ikavv kag ako nagtingub
upud sang manugkabayo, nga naglakat
sing tagduhaduha sa olehe ni Akab, nga
iya amay, si lehoba nagmitlang sini nga
paghukom batok sa iya, nga nagasiling

:

26 Sa pagkamatuud, nga nakita ko
kahapon ang dugo ni Nabot, kag ang
dugo sang iya mga anak, nagsiling si

lehoba ; kag magahatag ako sa imo sang
bayad sa sini nga bahin, nagsiling si

leiioba. Busa kuhaa sia karon, kag
ihaboy sia sa bahin sang latagon, sono
sa polong ni lehoba."

27 Kag sang nakita hit ni Okosias, nga
hari sa luda, nagpalagyo sia sa dalan
sang balay sang katamnan ; kag ginlagas
sia ni lehu, nga nagasiling :

" Pilasa man
ninyo ini sia sa kanga." Kag ginpilas
nila sia sa taklaran sa Gur, sa luyo sa
lebleam ; kag sia nagpalagyo sa Megi-
do, kag namatay sia didto.

28 Kag gindala sia sang iya mga
alagad sa isa ka kanga sa lerusalem, kag
didto ginlubung nila sia sa iya lulub-
ngan upud sang iya mga ginikanan, sa
banwa ni Dabid.

29 Sa ikapiilo kag isa ka tuig ni

loram, nga anak ni Akab, nagsugud sa
paghari si Okosias sa ibabaw sang luda.

30 Kag nag-abut si lehu sa lesreel

:

kag sang nabatian ini ni lesabel, nagbu-
tang sia sing duag sa iya mga mata kag
ginpunihan niya ang iya olo, kag nag-
tamud sa isa ka talambuan.

31 Kag sang nagasulud si lehu sa
gawang, sia nagsiling :

"
i May paghi-

daet bala ? Simri, manugpatay sang iya
ginoo."

32 Kag sang binayaw niya ang iya

nawung nayon sa talambuan, nag-
siling sia ;

"
I Sin-o bala ang sa akon ?

I Sin-o bala ? " Kag nagtalamud nayon
sa iya ang duha kon tatlo ka kapon.

33 Kag sia nagsiling :
" Itagbong-nin-

yo sia " Kag gintagbong nila sia

;

kag ang iya dugo nagsablig sa dingding,
kag sa mga kabayo, kag gintapak niya
sia.

34 Kag nagsulud sia kag nagkaon
kag naginum ; ugaling nagsiling sia

:

" Atipana sing diyotay yadtong pinaka-
malaut, kag ilubung-ninyo sia, kay anak
nga babae sia sang hari."

35 Apang sang nagkaladto sila sa
paglubung sa iya, wala na sila sing na-
kita sa iya kondi ang bagol kag ang
mga tiil, kag ang mga palad sang mga
kamut.

36 Kag nagbalalik sila, kag ginsulu-
gid nila ini. Kag sia nagsiling :

" Ang-
polong sang Dios amo ini, nga sia

naghambal tungud sang iya alagad, nga
si Elias nga Tisbinhon, nga nargasiling

:

Sa latagon sa lesreel pagakaonon sang
mga ido ang mga unud ni lesabel."

37 Kag ang bangkay ni lesabel ma-
nginsubung sang ipot sa ibabaw sang
kadaygan sang duta, sa bahin sa lesreel,

sa bagay nga walay sin-o nga sarang
makasiling : Ini amo si lesabel.

Pagpapas sang paaimalay ni Akab kag saog mga
tnanalagna ni Baai.

KAG si Akab may kapitoan ka
anak sa Samaria ; kag si lehu nag-

sulat sing mga sulat, kag ginpadala niya
sila sa Samaria sa mga pangolo sa
lesreel. sa mga tigulang, kag sa mga
manuglibang sang mga anak ni Akab,
nga nagasiling

:

2 " Kag karon, kon mag-abut ining sulat
sa inyo, kamo nga yara sa inyo ang mga
anak sang inyo ginoo, kag yara sa inyo
ang mga kanga kag mga kabayo, kag
ang_ banwa nga malig-on, kag ang mga
hinganiban

:

3 Tan-awa-ninyo kon sin-o ang anak
sang inyo ginoo nga labing maayo kag
labing matadlung, kag ibutang-ninyo
sia sa lingkoran nga harianon sang iya
amay; kag pag-away-kamo tungud
sang balay sang inyo ginoo."

4 Apang sila ginhadlukan sing daku,
kag nagsiling: "Yari karon ang duha
ka hari wala makasarang pagtindug sa
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. atubangan niya, kag kami, ^'paano bala
ang pagkasarang namon sa pagbato sa

f-ya?"

5 Kag ang tululinan sang balay, kag
ang manugdumala sang banwa, kag ang
mga tigLilang, kag ang mga manuglibang
sang mga bata, nagpaladala sa pagsiling
kay lehu :

" Imo kami nga mga alagad,
kag pagahimoon namon ang tanan nga
igasiling mo sa amon. Indi natnon pag-
ihatag ang ginharjan sa bisan kay sin-o

;

paghimoon-mo ang maayo sa imo mga
mata."

6 Kag sia nagsulat sa ila sing sulat sa
makaduha, nga nagasiling :

" Kon ka-
mo mga akon, kag kon magpalamati
kamo sang akon tingug, kuhaa-ninyo ang
mga olo sining mga tawo, nga mga anak
sang in3'"o ginoo^ kag kalari-kamo buas
sa sining oras sa akon, sa lesreel."

Kag ang mga anak sang hari, nga kapi-
toan ka lalaki yadto sila upud sang m.ga
dunganon sang banwa, nga nagasalagud
sa ila.

7 Kag sang nag-abut ang sulat sa ila,

ginkukiha niia ang mga anak sang hari
kag ginpamugntan nila ang kapitoan ka
lalaki, kag ginbulutang nila ang ila mga
olo sa mga tabig, kag ginpaladala nila

sila sa lesreel.

8 Kag nag-abut ang manugbalita kag
nagpahibalo sa iya, nga nagasiling

:

"Gindalala nila diri ang mga olo sang
mga anak sang hari." Kag sia nagsiling

:

" Ibutang sila sa duha ka tumpok sa sa-

lamputan sang gawang tubtub sa aga."

9 Sang pag-abut sang aga, naggowa
sia kag nagatindug sia didto, kag nagsi-
ling sia sa bug-os nga banwa :

" Kamo
mga matarung. Yari karon, ako nagpu-
hon batok sa akon ginoo, kag ginpatay
ko sia ; apang i sifi-o bala ang nagpilas
sa sining tanan ?

10 Maghilibalo-kamo karon, nga sa
polong ni lehoba, nga ginhambal sa iba-
baw sang balay ni Akab, nga wala gid
sing maholog sa dqta ; kag nga ginhimo
ni lehoba ang ginsiling niya tungud sa

iya alagad nga si Elias."
11 Kag ginpatay ni lehu ang tanan

nga mga nagkalabilin sa balay ni Akab
sa lesreel, kag ang tanan niya nga mga
dunganon, kag ang tanan niya nga mga
ahyan nga hirop, kag ang iya mga saser-

dote, tubtub nga wala gid sing nabilin
nga nagpalagyo.

12 Kag nagtindug sia, kag nagtaliv/an,

kag nagkadto sa Samaria. Kag sang
didto sia sa Bet-eked sang mga Manug-
bantay sang obeha, sa luyo sang dalan,

IS Nakita ni lehu didto ang mga litud

ni Okosias, nga hari sa luda, kag nagsi-
ling sia sa ila : "

i Sin-o bala kamo ?

"

Kag sila nagsililing :
" Mga utud kami ni

Okosias, kag nagdulhog kami sa pag-
abiabi sa mga anak sang hari kag sa
mga anak sang baring babae."

14 Kag sia nagsiling: "Pandakpa-
ninyo sila nga buhi." Kag sang napan-
dakup nila sila nga mga buhi, ginpamu-
gatan nila sila sa luyo sang bobon sang
Bet-eked, kap-atan kag duha ka lalaki,

nga wala gid sing ginbihn sa ila.

15 Kag sang tumaliwan sia didto, na-
sugata niya si lonadab, anak ni Rekab,
nga ftagkari sa pagsugata sa iya ; kag gin-

papakamaayo niya sia kag nagsiling sa
iya : " ,; Matadlung bala ang imo tagipo-
soon, subung sang akon nga matadlung
nayon sa imo tagiposoon ? " Kag si

lonadab nagsiling :
" Amo sia " " Kon

amo sia, ginsulit niya, idawo sa akon
ang kamut." Kag sia naghatag sa
iya sang kamut. Kag ginpasaka ni lehu
sia sa kanga upud sa iya.

1

6

Kag nagsiling sia :
" Kari-ka upud

sa akon kag makita mo ang akon kakugi
tungud kay lehoba." Kag ginpalakat
nila sia sa iya kanga.

17 Kag nagsulud si lehu sa Samaria,
kag ginpilas niya ang tanan nga nag-
kalabilin pa kay Akab sa Samaria, tub-

tub nga nalaglag sila, sono sa polong ni

lehoha, nga kinasiling. tungud kay Elias.

18 Kag gintipon ni lehu ang bug-os
nga banwa kag nagsiling sa ila :

" Si

Akab nag-alagad sing diyotay kay Baal

;

apang si lehu magaalagad sa iya sing
daku.

19 Busa karon, itipon-ninyo ako sa
tanan nga mga manalagna ni Baal, sa
tanan niya nga mga alagad, kag sa tanan
niya nga mga saserdote, nga indi mag-
kulang sing isa, kay may isa ka daku
ako nga halad nga sa kay Baal. Bisan
sin-o nga magkulang, indi mabuhi." Ini

ginhim.o ni lehu nga may kalalangsa pag-
laglag sang mga nagaalagad kay Baal.

20 Kag nagsiling si lehu :
" Paka-

balaan kamo sang isa ka pagtilipon nga
maligdong kay Baal." Kag sila nag-
bantala sa iya.

21 Kag nagpadala si lehu sa bug-os
nga Israel, kag nag-alabut ang tanan
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nga mga alagad ni Baal, nga wala gid

sing nagkulang nga wala mag-abut Kag
nagsululud sila sa balay ni Baal ; kag
ang balay ni Baal napuno sa ukbung kag
ukbung.

22 Kag nagsiling sia sa manugtatap-
sang mga panapton :

" Pagowaa ang
mga panapton nga sa tanan nga mga
alagad ni Baal :

" Kag sia nagkuha sa

ila sing mga panapton.

23 Kag nagsuliid si lehu upud kay
lonadab, nga anak ni Rekab, sa bala.y ni

Baal, kag nagsiling sia sa mga alagad
ni Baal :

" Usisaa kag tan-awa-ninyo
;

nga wall diri sa tunga ninyo sing isa

sang mga alagad ni lehoba, kondi la-

mang ang mga alagad ni Baal."

24 Kag nagsululud sila sa paghimo
sang mga halad kag mga halad nga sinu-

nog, kag nagpahamtang si lehu sang ka-

waloan ka tawo sa gowa, kag nagsiling

sia sa ila : " Bisan sin-o nga magtugut sa

pagpapalagyo sang isa sadtong mga ta-

wo, nga ginbutang ko sa inyo mga ka-
mut, ang iya kahuhi igapangako tungud
sang kabuhi niya."

25 Kag nahanabu sang nakatapus sila

sa paghalad sang halad nga sinunog, nga
si lehu nagsiling sa mga manugdalagan
kagsa mga manugaway :

" Suliid-kamo
kag pilasa-nin3'o sila ; kag nga wala gid
sing maggowa." Kag ginpilas nila sila

sa sulab sang hinganiban kag ginpanobol
nila sila pa gowa ; kag nagkaladto sila

tubtub sa banwa sang simbahan ni Baal.

26 Kag ginkuluha nila ang mga lara-

wan sa balay ni Baal, kag ginsunog nila

sila.

27 Kag ginwas-ag nila ang larawan ni

Baal, kag ginguluba nila ang balay ni

Baal, kag ginhimo nila sia nga mga
palamus-unan tubtub karon.

28 Kag ginlaglag ni lehu si Baal sa

Israel.

Pagdiwata kag pagkamatay ni lehu.

29 Apang nahanungud sang mga sala

ni leroboam, nga anak ni Nabat, nga tu-

ngud sa ila ginpapakasala niya si Israel,

si lehu wala magisol sa ila, kon sayoron
sang mgatinday sang baka nga bulawan,
nga yadto sa Bethel kag yadto sa Dan.

30 Kag si lehoba nagsiling kay lehu :

" Tungud kay naghimo ka sang maayo,
nga nagabuhat ka sang matadlung sa

atubangan sang akon mga mata, kag

ginhimo mo sa balay ni Akab, sono sa
tanan nga yari sa akon tagiposoon, ang
imo mga anak magalilingkod sa ibabaw
sang hngkoran nga harianon sa Israel
tubtub sa ikapat ka kaliwatan."

31 Apang si lehu wala mag-andam sa
paglakat sa kasogoan ni lehoba, nga
Dios ni Israel, sa bug-os niya nga tagi-

posoon, bisan nagisol sia sa mga sala
ni leroboam, nga tungud sa ila ginpa-
pakasala niya si Israel.

32 Sa sadtong mga adlaw nagsugud si

lehoba sa pagutiid sang Israel. Kag gin-
pilas sila ni Hasael sa tanan nga mga
kadulunan sa Israel

:

33 Kutub sa lordan, nayon sa Sulu-
bangan, ang bug-os nga duta sa Galaad,
ang mga Gadinhon, kag ang mga Ru-
beninhon, kag ang mga Manasinhon ; ku-
tub sa Aroer, nga yara sa ibabaw sang
kasulgan sa Arnon, tubtub sa Galaad kag
sa Basan.

34 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni lehu, kag ang tanan nga ginhimo niya,

kag ang bug-os niya nga kabantugan,

I wala bala masuiat sa tolon-an sang
mga Kronika sang mga hari sa Israel ?

35 Kag nagtolog si lehu upud sang iya
mga ginikanan, kag ginlubung nila sia

sa Samaria ; kag naghari nga salili niya
si loakas, nga iya anak.

36 Ang panag-on nga naghari si lehu
sa ibabaw sang Israel sa Samaria^
nanginduha ka piilo kag walo ka tuig.

Ginapapas ni Ataiia aag panimalay nga harianon

kag nagahari sia sa ibabaw sang luda.—Pag<

kaluwas ni ioas.—Silot kay Ataiia.

14 KAG si Ataiia, iloy ni Okosias, sang
i nakita niya, nga ang iya anak patay

na, nagtindug sia kag ginlaglag niya
ang bug-os nga kaliwatan nga harianon.

2 Apang si losaba, anak nga babae
sang hari nga si loram, nga utud nga
babae ni Okosias, nagkuha kay Ioas,

nga anak ni Okosias, kag ginkawat niya
sia sa tunga sang mga anak sang hari,

nga ginapamatay, kag gintago niya sia

kag ang iya sisiv/a sa hulut sang mga
higdaan, kag gintago sia sa atubangan
ni Ataiia, kag wala sia mapatay.

3 Kag gintago sia didto upud sa iya
sa Balay ni lehoba sing anum ka tuig.

Kag si Ataiia naghad sa ibabaw sang
kadutaan.

4 Apang sang ikapito ka tuig nag-
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padala si loiada kag nagkuha sang
pangolo sang ginatus sang mga Karin-
hou kag sang mga manugdalagan, kag
ginpasuliid niya sila nayon sa iya sa

Balay ni lehoba ; kag naghimo sia sa ila

sing pakigkatipan, nga ginpasumpa niya
sila sa Balay ni lehoba ; kag ginpakita
niya sa ila ang anak nga lalaki sang
hari.

5 Kag nagsogo sia sa ila, nga naga-
siling :

" Ini amo ang inyo pagahimoon :

ang ikatlo ka bahin sa inyo, ang maga-
sululud sa pag-alagdan sa sabado, maga-
bantay sila sa balay sang hari.

6 Kag ang isa ka ikatlo ka bahin
didto sila sa gawang sang Bagatnan ;

kag ang isa ka ikatlo ka bahin, sa

gawang nga sa likod sang mga manug-
dalagan ; kag amo ini pagabantayan
ninyo ang balay, nga pagadumilian ang
tanan nga magsulud.

7 Kag ang diiha ka bahin sa inyo, nga
amo ang tanan nga nagahalin sa pag-
alagdan sa sabado, magabantay kamo sa

Balay ni lehaba, sa luyo sang hari.

8 Kag pagalibutan ninyo ang hari sa

palibot gid, nga ang tagsatagsa may
mga hinganiban sa mga kamut, kag
bisan sin-o nga magsulud sa sining mga
pinasunod, pagapatyon sia, kag mag-
manginupud kamo sa hari kon maggowa
sia, kag kon magsulud sia."

9 Kag, ang mga pangolo sang ginatus

naghilimo sang tanan, subung sang gin-

sogo sa ila sang saserdote nga si loiada
;

kag nagkuha sila ang tagsatagsa sang
iya mga tawo nga amo ang mga maga-
sululud sa pag-alagdan sa sabado, kag
ang mga naghalin sa sabado; kag nag-
sululud sila kay loiada nga saserdote.

10 Kag ginhatag sang saserdote sa

mga pangolo sang ginatus ang mga bang-
kaw kag ang mga taming nga iya sadto
sang hari nga si Dabid, nga yari sa Balay
ni lehoba.

11 Kag ang mga manugdalagan, nga
ang tagsatagsa may mga hinganiban sa

ila mga kamut, nahamtang sila kutub sa

kilid nga too sang Balay tubtub sa kilid

nga wall, nayon sa halaran kag nayon
sa Balay maiapit sa hari sa palibot.

12 Kag ginpagowa ni loiada ang anak
sang hari, kag ginbutang niya sa iya ang
purungpurung kag ang pagpamatuud

;

kag ginliimo nila sia nga hari, nga
ginhaplas nila sia, kag nagpamalakpak

sila, kag nagsililing: " Magkabuhi ang
hari."

13 Kag sang nabatian ni Atalia ang
dinaguhub sang mga manugdalagan, kag
ang kagahnd sang banwa, nagsulud sia

sa banwa sa Balay ni lehoba.

14 Kag sang nagtulok sia, yari karon
ang hari nga nagatindug sa luyo sang
haligi, sono sa pamatasan ; kag ang mga
pangolo, kag ang'mga budyong sa luyo
sang hari ; kag ang bug-os nga banwa
sang kadutaan sa luda nagkalasadya
kag nagpalatunog sang mga budyong.
Niyan si Atalia, sang ginisi niya ang iya
mga panapton, nagsingit :

"
j Budhi,

budhi !

"

15 Apang ang saserdote nga si loiada
nagsogo sa mga pangolo sang ginatus,

nga mga manugmando sang kasoldado-
san, kag nagsiling sa ila :

" Pagowaa-
ninyo sia sa mga pasunud kag patya-
ninyo sa. hinangiban ang raagsunud sa
iya ;

" kay ang saserdote nagsiling nga
indi nila sia pagpatyon sa Balay ni

lehoba.
16 Kag ginhawaan nila sia kag nag-

sulud sia sa dalan, sa diin nagasululud
ang mga kabayo sa balay sang hari, kag
ginpatay nila sia didto.

17 Kag si loiada naghimo sing kati-

pan sa tunga ni lehoba, kag sang hari

kag sang banwa, agud nga mangin-
banwa sila ni lehoba ; kag subung tnan sa
tunga sang hari kag sang banwa.

18 Kag ang bug-os nga banwa sang
duta nagsulud sa balay ni Baal, kag
ginguba nila sia : ginwas-ag nila sing

bug-os gid ang iya mga halaran kag ang
iya mga larawan, kag ginpatay nila si

Matan, nga saserdote ni Baal, sa atu-

bangan sang mga halaran. Kag ang
saserdote nagbutang sing manugtatap
sa ibabaw sang Balay ni lehoba.

19 Kag ginkuha niya ang mga pa-
ngolo sang ginatus, ang mga Karinhon,
kag ang mga manugdalagan, kag ang
bug-os nga banwa sang duta, kag gin-

padulhog nila ang hari kutub sa Balay
ni lehoba, kag nagsulud sila sa balay
sang hari sa dalan sang gawang sang
mga manugdalagan ; kag naglingkod si

loas sa ibabaw sang lingkoran nga hari-

anon sang mga hari.

20 Kag ang bug-os nga banwa sang da-

ta nagkalipay, kag ang banwa naglinong

;

kag ginpatay nila si Atalia sa hingani-

ban sa bahiy sang hari.

488



11.21. II HAEI. 12. 18.

21 Nagsugud si loas sa paghari sang

nagaedad sia sing pito ka tuig.

Ginharian ni loas ; pagpanas sang diwata kag

pagkaayo sang simbahan.

•jQ SA ikapito ka tuig ni lehu nagsu-
'"^ gud sa paghari si loas, kag nagha-

ri sia sing kap-atan ka tuig sa lerusa-

lem ; kag ang ngalan sang iya iloy amo
si Sibia, nga taga-Beer-seba.

2 Kag si loas naghimo sang matad-
lung sa mga mata ni lehoba sang bug-os

nga panag-on, nga gintudloan sia sang

saserdote nga si loiada.

3 Lamang nga wala mapanguha ang
mga mataas nga duug, nga ang banwa
naghalad kag nagsunog pa sang mga
paharaut sa mga duug nga mataas.

4 Kag si loas nagsiling sa mga sa-

serdote : "Ang tanan nga kuarta sang

mga butang nga balaan, nga gindala sa

Balay ni lehoba, ang kuarta nga may
bili karon, ang kuarta nga ginahayad

sang tagsatagsa tungud sang iya kaldg,

sono sang i5^a kabiliyanan, ang tanan
nga kuarta nga nagagikan sa tagiposoon

sang bisan sin-o sa pagdala sa Balay ni

lehoba,

5 Pagbatonon ini sang mga saserdote

sa ila, ang tagsatagsa sang iya mga ki-

lala, kag pagkapolan nila ang mga litik

sang Balay sa bisan diin nga may litik.

6 Kag sang tuig nga duha ka pulo kag
tatlo sang hari nga si loas wala pa ma-
kapoli sang mga saserdote ang mga
litik sang Balay.

7 Kag sang gintawag sang hari nga si

loas ang saserdote nga si loiada, kag
ang iban nga mga saserdote, nagsiling

sia sa ila: "
^ Kay ngaa wala ninyo

pagkapuli ang mga litik sang Balay?
Kag karoU; indi na kamo magbalaton
sing kuarta sa inyo mga kilaia, kondi
ihatag nin^'^o ini nga sa pagkapol sang
mga litik sang Balay."

8 Kag ang mga saserdote nagpaiaha-
nugut sa indi na jjagbaton sa banwa
sing kuarta, kag nga indi katungdanan na
nila ang pagkapol sang mga litik sang
Balay.

9 Kag si loiada nga saserdote, nag-
kuha sing isa lea kaban, kag ginhimoan
niya sa takup sing isa ka boho, kag gin-

bulang i\\y3. sia sa luyo sang halaran,

sa too kon magsuiud sa Balay ni leho-

ba ; kag ang mga saserdote nga nagba-

lantay sang gawang, ginbutang nila

didto ang tanan nga kuarta nga gina-

suliid sa Balay ni lehoba.
10 Kag sang ginatan-aw nila, nga may

madamu na nga kuarta sa kaban, nag-
taklad ang manugsulat sang hari, kag
ang daku nga saserdote, kag ginhigtan

nila kag ginisip nila ang kuarta, nga
makita nila sa Balaj^ ni lehoba

;

11 Kag naghalatag sila sang kuarta
nganatimbangsa kamut sang mga naga-
hilimo sang buluhaton, nga gintulin sa

Balay ni lehoba ; nga sila naghatag sini

sa paghayad sa mga panday kag sa mga
manugpatindug sang balay ni lehoba,

12 Kag sa mga albanyil, kag sa mga
manugbasbas sang bato, kag sa pagbakal
sang kahoy kag sang m.ga bato nga binas-

basan, nga sa pagkapol sang mga litik

sang Baiay ni lehoba ; kag sa tanan nga
ginagasto nga sa pagkaayo sangBalay.

13 Apang sa sadtong kuarta nga gina-

dala sa Balay ni lehoba, wala sila mag-
hilimo nga sa Balay ni lehoba sang mga
yahong nga pilak, bisan mga kirapit,

bisan mga batiya, bisan mga budyong,
bisan ano nga gamit nga bulawan kon
pilak

;

14 Kondi ginhatag nila ini sa mga
nagahilimo sang buluhaton, kagupud sa

iya ginkaayo nila ang Balay ni lehoba.

15 Kag wala pagpanga5'0i singisip sa

mga tawo, nga sa ila mga kamut gina-

tugyan ang kuarta, agud nga sila mag-
halatag sini sa mga nagahilimo sang
buluhaton ; kay sila naggawai nga may
katutum,

16 Ang kuarta tungud sang mga
halad sa kasal-anan, kag ang kuarta

tungud sang mga halad tungud sang sa]a

indi ginadala sa Balay ni lehoba ; ini nga
kuarta nahanungud sa mga saserdote.

17 Niyan nagtaklad si Hasael, nga hari

sa Aram, kag nag-away batok sa Gat, kag
ginkuha niya sia ; kag ginbutang ni Ha-
sael ang iya nawung sa pagtaklad batok

sa lerusalem,
18 Kag ginkuha ni loas, nga hari sa lu-

da, ang tanan nga mga butang nga balaan

nga ginbalaan ni losapat, kag ni loram,

kag ni Okosias, nga iya mga ginikanan,

nga mga hari;sa luda, kag ang ginbalaan

gid niya. kag ang tanan nga bulawan
nga nakita sa mga bahandi sang Baiay

ni lehoba kag sa balay sang hari, kag
ginpadala niya ini kay Hasael, nga hari

sa Aram, nga nagbalik sa lerusalem.
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19 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni loas, kag ang tanan nga ginhimo niya,

I wala bala masulat sa tolon-an sang
mga Kronika sang mga hari sa luda ?

20 Kag nagtililindug ang iya mga
alagad, kag nagpadugi sila sing puhon,
kag ginpilas nila si loas sa balay sa

Milo, nga nagapadulhog nayon sa

Sila.

21 Kag ginpilas sia ni losakar, nga
anak ni Simeat, kag ni losabab, nga anak
ni Somer, nga iya mga alagad, kag nama-
tay sia. Kag ginlubung nila sia upud sa

iya mga ginikanan sa banwa ni Dabid,
kag naghari nga salili niya si Amasias,
nga iya anak.

Si loakas kag si loas, tnga hari sa Israel.

-jO SA tuig nga duha ka pulo kag tatlo

*^ ni loas, nga anak ni Okosias, nga
hari sa luda, nagsugud sa paghari si

loakas, nga anak ni lehu, sa ibabaw sang
Israel sa Samaria ; kag tiaghari sia sing

napiilo kag pito ka tuig.

2 Kag ginhimo niya ang malain sa

m.ga mata ni lehoba, kag ginsunud niya

ang mga sala ni leroboam, nga anak ni

Nabat, nga tungud sa ila ginpapakasala
niya si Israel, kag wala sia magisol sa

ila.

3 Kag nagdabdab ang kaakig ni leho-

ba batok sa Israel, kag gintugyan niya sila

sa kamut ni Hasael, nga hari sa Aram,
kag sa kamut ni Ben-Hadad, nga anak ni

Hasael, sa bug-os sadto nga panag-on.

4 Apang si loakas nagpangamuyo sa

nawung ni lehoba, kag si lehoba nagpa-
mati sa iya; kay gintulok niya ang
pagpigos sa Israel, kay ginapigos sila

sang hari sa Aram.
5 Kag si lehoba naghatag sing manlu-

luwas sa Israel, kag naghalalin sila sa

idalum sang kamut sang Aram ; kag
nagpuluyo ang mga inanak ni Israel sa

ila mga layanglayang, subung sadto.

6 Walay sapayan, v/ala sila magilisol

sa mga sala sang balay ni leroboam,
nga tungud sa ila ginpapakasala niya si

Israel : sa ila naglalakat sila, kag ang
Ashera gid nagpadayon nga nagatindug
sa Samaria.

7 Kay wala sing mabilin nga tinawo
kay loakas, kondi kalira-an ka mga
manugkalabayo, kag napulo ka kanga,

kag napulo ka libo ka tawo nga nagala-

lakat; kay ang hari sa Aram nagpa-

pas sa ila, kag nagbutang sa ila subung
sang yab-ok nga ginalinas.

8 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni loakas, kag ang tanan nga ginhimo
niya, kag ang iya mga kabantugan,

I wala bala masulat sa tolon-an sang
mga Kronika sang mga hari sa Israel ?

9 Kag nagtolog si loakas upud sang
iya mga ginikanan, kag ginlubung nila

sia sa Samaria: kag naghari sa salili

niya si loas nga iya anak.
10 Sa tuig nga ikakatloan kag pito ni

loas, hari sa luda, nagsugud sa paghari si

loas, nga anak ni loakas, sa ibabaw sang
Israel sa Samaria, kag naghari sia sing
napulo kag anum ka tuig.

11 Kag ginhimo niya ang malain sa
mga mata ni lehoba : wala sia magisol
sa tanan nga mga sala ni leroboam, nga
anak ni Nabat, nga tungud sa ila ginpa-
pakasala niya si Israel ; kondi sa ila nag-
lakat sia.

12 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni loas, kag ang tanan nga ginhimo ni-

ya, kag ang iya mga kabantugan, sang
nag-away sia batok kay Amasias, nga
hari sa luda, I wala bala masulat sa to-

lon-an sang mga Kronika sang mga hari

sa Israel
?

"

13 Kag nagtolog si loas upud sang iya

mga ginikahanan, kag naglingkod si le-

roboam sa ibabaw sang iya lingkoran
nga harianon. Kag si loas ginlubung sa

Samaria upud sang mga hari sa Israel.

kn% kamatayoo ni Eliseo.

14 Kag nagbalatian si Eliseo sa

sadtong iyabalatian, nga sa iya namatay
sia. Kag nagdulhog sa iya si loas, nga
hari sa Israel ; kag sang nagahibi sia sa

ibabaw sang iya nawung, nagsiling sia

:

"
i
Amay ko, ama}'^ ko, kanga ni Israel

kag ang iya manugkabayo !

"

15 Kag nagsiling sa iya si Eliseo:
" Kuha-ka sang isa ka pana kag sing pila

ka mga baslay." Niyan nagkuha sia sang
isa ka pana kag sing mga baslay.

16 Kag nagsiling si Eliseo sa hari

sa Israel :
" Ibutang ang imo ka-

mut sa ibabaw sang pana." Kag sang
ginbutang niya ang iya kamut sa ibabaw
sang pana, ginbutang ni Eliseo ang iya

mga kamut sa ibabaw sang mga kamut
sang hari

;

17 Kag nagsiling sia: " Buksi ang
ang talambuan nayon sa Sidlangan."
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Kag sang nabuksan niya sia, nagsiling

si Eliseo :
" Pana-ka." Kag nagpana

sia ; kag nagsiling si Eliseo :
" Baslay sa

kaluwasan ni lehoba, kag baslay sa kalu-

wasan batok sa Aram : pagapilason mo
ang Aram sa Apek, tubtub nga rnaubus

sila."

i8 Kag nagsiling sia liwan :
" Kuhaa

ang mga baslay." Kag ginkuha niya
sila. Kag nagsiling sia sa hari sa Israel

:

'*
i
Pilasa ang duta !

" Kag ginpilas niya

sia sing makatlo kag naguntat sia.

19 Kag ang tawo sang Dios, nagpa-
ngakig batok sa iya kag nagsiling

:

" Dapat mo kunta pagpilason sing maka-
lima kon makan-um ; niyan pagapilason

mo unta ang Aram tubtub nga maubus
sia ; apang karon pagapilason mo sa

makatlo ang Aram."
20 Kag namatay si Eliseo, kag ginlu-

bung sia. Kag nagsulud ang mga pina-

nong nga mga Moabinhon sa duta, sang
pag-abut sang bag-ong tuig.

21 Kag nahanabu nga, sang paglubung
sang isaka tawo, yari karon nga nakit-

an nga nagapakari ang pinanong ; kag
g'nholog nila ang tawo sa lulubngan ni

Eliseo. Kag sang pagduut sang tawo sa

mga tul-an ni Eliseo, nabuhi liv/an sia,

kag nagtindug sa ibabaw sang iya mga
tiil.

22 Kag si Hasael, nga hari sa Aram,
nagpigos sa Israel sa bug-os nga panagon
ni ioakas.

23 Kag si lehoba nagkalooy sa ila,

kag nahanoklog sa iia, kag nagbalikid

sia sa ila, tungud sang iya katipan kay
Abraham, kay Isaak kag kay lakob

;

kag wala sia magbuut sa paglaglag sa ila,

bisan sa pagsikway sa ila sa atubangan
niya tubtub karon.

24 Kag namatay si Hasael, nga hari sa

Aram, kag naghari nga salili niya si Een-
Hadad, nga iya anak.

25 Kag si loas, nga anak ni Ioakas, gin-

kuha niya liwan sa kamut ni Ben-Hadad,
nga anak ni Hasael, ang mga kabanwaa-
nan nga ginkuha niya sa kamut ni Ioakas
nga iya amay, sa pag-awayan. Ginpilas
ini ni loas sa makatlo, kag ginkuha niya
liwan ang mga kabanwaanan sa Israel.

Si Amasias, hari sa !uda.—Si loas kag si

ieroboain II, mga iiari sa Israel.

SA tuig nga ikaduha ni loas, anak
ni Ioakas, nga hari sa Israel, nag-

sugud sa paghari si Amasias, nga anak ni

loas, hari sa luda.

2 Sang nagsugud sia sa paghari, nagae-
dad sia sing duha ka pulo kag lima ka
tuig, kag duha ka pulo kag siam ka tuig

naghari sia sa lerusalem ; kag ang nga-
lan sang iya iloy amo si loadan, nga
tagaJerusalem.

3 Kag ginhimo niya ang matadlung
sa mga mata ni lehoba, apang indi su-

bung kay Dabid, nga iya amay
;
ginhimo

niya, sono sa tanan nga ginhimo ni lo-

as, nga iya amay.
4 Lamang nga ang mga mataas nga

duug wala mapanguha, nga ang banwa
naghalad kag nagsunog pa sang mga
pahamut sa mga mataas nga duug.

5 Kag nahanabu, sang ginpalig-on ang
ginharian sa iya kamut, nga ginpilas ni-

ya ang iya mga alagad, nga nagpalatay
sa hari, nga iya amay.

6 Apang wala sia magpatay sa mga
anak sang mga nagpililas sa iya, sono
sa rasulat sa tolon-an sang kasogoon ni

Moises, nga didto si lehoba nagsogo,
nga nagasiiing :

" Ang mga amay indi

mapatay tungud sang ila mga anak, kag
ang mga anak indi mapatay tungud sang
ila mga amay ; apang ang tagsatagsa
mapatay tungud sang iya sala."

7 Nagpilas sia sang napulo ka libo ka
tawo sa Edom sa nalupyakan sang Asin,

kag ginkuha niya ang Sela, sa inaway,
kag gintawag niya sia nga lokteel, tub-

tub karon.
8 Niyan si Amasias nagpadala sang

mga manugbalita kay loas, nga anak ni

Ioakas, anak ni lehu, nga hari sa Israel,

nga nagasiiing :
" Kari-ka, kag magki-

taay kita sa nawung kag nawung."
9 Kag si loas, nga hari sa Israel, nagpa-

dala sa pagsiling kay Amasias, nga hari sa

luda :
" Ang sapinit nga yara sa Libano,

nagpadala sa pagsiling sa sedro nga ya-

ra sa Libano : Ihatag ang imo anak nga
babae nga asawa sa akon anak nga lala-

ki. Kag nag-alagi ang mga mapintas
nga kasapatan, nga yadto sa Libano, kag
gintapak nila ang sapinit.

10 Sa pagkamatuud, ginpilas mo ang
Edom, kag ang imo tagiposoon nagpa-
kataas sa imo. Magkalipa^^-ka sa imo
himaya, apang magpuyo ka sa imo ba-

lay. Kag I kay ngaa bala nagahilabut

ka sing kalalat-an, agud nga maholog
ka, kag ang luda upud sa imo ?

"

11 Apang si Amasias wala magpa-
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mati sa iya. Kag nagtaklad si loas, nga
hari sa Israel, kag nagkilitaay sila sa

iiawung kag nawung, sia kag si Amasias,
nga hari sa luda, sa Betsemes, nga iya

sang luda.

12 Kag ang luda nabunkag sa atuba-

ngan sang Israel, kag nagpalalagyo sila,

ang tagsatagsa sa iya puluy-an.

13 Kag si loas, nga hari sa Israel, nag-
dakup, sa Bet-semes, kay Amasias, nga
hari sa luda, nga anak ni loas, nga
anak ni Okosias ; kag nag-abut sia sa

Jerusalem, kag ginguba niya ang kuta
sa lerusaiem kutub sa gawang ni Ep-
raim tubtub sa gawang sang Pamusud,
nga apat ka gatus ka maniko.

14 Kag ginkuha niya ang tanan nga
bulawan kag ang pilak, kag ang tanan
nga mga suludlan, nga nakita sa Balay
ni lehoba kag sa mga bahandi sang ba-

lay sang hari, kag ang mga inugpalig-on

man kag nagbalik sia sa Samaria.

15 Kag Ang iban sang mga binuhatan
ni loas, nga ginbuhat niya, kag ang iya

mga kabantugan, kag ang pag-avv'ay niya

batok kay Amasias, nga hari sa luda,

I wala bala masulat sa tolon-an sang mga
Kronika sang mga hari sa Israel ?

16 Kag nagtologsi loas upud sang iya

mga ginikanan, kag ginlubung sia sa

Samaria upud sang mga hari sa Israel

;

kag naghari nga salili niya si leroboam,
nga iya anak.

17 Kag si Amasias, nga anak ni loas,

hari sa luda, nagkabuhi sing napiilo kag
lima ka tuig, sa tapus sang kamata3''on ni

loas, anak ni loakhas, nga hari sa Israel.

18 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Amasias, i wala bala masulat sa tolon-

an sang mga Kronika sang mga hari sa

luda?
19 Kag . nagpadugi sila sing puhon

batok sa iya sa Jerusalem, kag nagpa-
lagyo sia sa Lakis ; apang nagpaladala
sila sa olehe niya sa Lakis, kag didto
ginpata}' nila sia.

20 Kag gindala nila sia sa ibabaw sang
mga kabayo, kag ginlubung nila sia sa
lerusaiem upud sang iya mga ginikanan,
sa banwa ni Dabid.

21 Kag ang bug-os nga banwa sa luda
nagkuha kay Asarias, nga nagaedad sia

sing napiilo kag anum ka tuig, kag gin-

himo nila sia nga hari nga salili ni Ama-
sias, nga iya amay.

22 Ginpatindug niya ang Elat, kag
ginuli niya sia sa luda, sang olehe nga

ang hari nagtolog upud sang iya mga
ginikanan.

23 Sang tuig nga napiilo kag lima ni

Amasias, nga anak ni loas, nga hari sa
luda, nagsugud sa paghari si leroboam,
nga anak ni loas, sa ibabaw sang Israel,

sa Samaria ; kag nagliari sia sing kap-atan
kag isa ka tuig.

24 Kag ginhimo niya ang malain sa

mga mata ni lehoba, kag wala sia mag-
isol sa tanan nga mga sala ni leroboam,
nga anak ni Nabat, nga tungud sa ila

ginpapakasala niya si Israel.

25 Sia naguli sang mga kadulunansa
Israel kutub sa salamputan sa Hamat
tubtub sa dagat sang Kapatagan, sono sa

polong ni lehoba, nga Dios sa Israel, nga
kinahambal niya tungud sang iya alagad
nga manalagna nga si lonas, nga anak ni

Amitai, nga taga-Gat-Heper.
26 Tungud kay gintulok ni lehoba, nga

ang kalisdanan sa Israel nanginmapait
gid, nga wala na sing nabilin nga gin-

alila, bisan binayaan, kag wala bisan
sin-o nga magbulig sa Israel.

27 Kag si lehoba wala magtapat sa

pagpanas sang ngalan ni Israel sa ida-

lum sang iangit ; kag ginluwas niya sila

tungud sa kaniut ni leroboam, nga anak
ni loas.

28 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni leroboam, kag ang tanan nga ginhimo
niya, kag ang iya mga kabantugan, sa

mga inaway nga ginhimo niya, kag kon
paano nga ginuli niya sa Israel ang Da-
masko kag ang Hamat, nga anay iya

sang luda, i wala bala masulat sa tolon-

an sang mga Kronika sang mga hari sa

Israel

?

29 Kag nagtolog si leroboam upud
sang ij'^a mga ginikanan, upud ang mga
hari sa Israel ; kag naghari nga salili niya

si Sakarias, nga iya anak.

Si Asarifis (Usia), hari sa luda.

-j C SA tuig nga ikaduha ka pulo kag
»^ pito ni leroboam, nga hari sa Is-

rael, nagsugud sa paghari si Asarias, nga
anak ni Amasias, nga hari sa luda.

2 Sang nagsugud sia sa paghari nagae-

dad sia sing napulo kag anum ka tuig,

kag naghari sia sa lerusaiem sing kalim-

an kag duha ka tuig. Kag ang ngalan

sang iya iloy amo si lekolia, nga taga-

lerusalem.

3 Kag ginhimo niya ang matadlung
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sa mga mata ni lehoba, sono sa tanan
nga mga butang nga ginhimo ni Ama-
sias, nga iya amay.

4 Lamang nga wala makuha ang mga
mataas nga dung, nga ang banwa nag-
halad kag nagsunog pa sang mga pa-

hamut sa mga mataas nga duug.

5 Apang ginpilas ni lehoba ang hari,

kag nangintabukawon sia tubtub sa ad-
law sang iya kamatayon, kag nagpuyo
sia sa balay sang mga masakit; kag si

lotam, nga anak sang hari, naggahum sa

balay sa}ig hari, nga nagahukom sa ban-
wa sang duta.

6 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Asanas, kag ang tanan nga ginhimo
niya, i wala bala masulat sa tolon-an
sang mga Kronika sang mga hari sa

luda ?

7 Kag nagtolog si Asarias upud sang
iya mga ginikanan, kag ginlubung sia

upud sang iya mga ginikanan sa banwa
ni Dabid ; kag naghari nga salili niya si

lotam, nga iya. anak.

Si Sakarias, si Salum, si Manahem, si Pekasia keg

si Peka, mga hari sa Israel.—Ang pagsalakay

sang mga taga-Asur, kon mga
Asiriahanou.

8 Sa tuig nga ikakatloan kag walo ni

Asarias, nga hari sa luda, naghari si Sa-
karias, anak ni leroboam, sa ibabaw sang
Israel sing anum ka bulan.

9 Kag ginhimo niya ang malain sa

mga mata ni lehoba, subung sang gin-

panghimo sang iya mga ginikanan : wa-
la sia magisol sa mga sala ni leroboam,
anak ni Nabat, nga tungud sa ila ginpa-
pakasala niya si Israel.

10 Kag si Salum, nga anak ni labes,

nagpuhon batok sa iya, kag ginpilas niya
sia sa atubangan sang banwa, kag gin-

patay niya sia ; kag naghari sia nga salili

niya.

11 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Sakarias, yari karon, nasulat sila sa

tolon-an sang mga Kronika sang mga
hari sa Israel.

12 Amo ini ang polong ni lehoba nga
ginhambal kay lehu, nga nagasiling

:

" Ang imo mga anak tubtub sa ikap-at

ka kaliwatan magalilingkod sa lingkoran
nga harianon sa Israel." Kag nanginamo
ini.

13 Si Salum, nga anak ni labes, nag-
sugud sa paghari sa tuig nga ikakatloan

kag siam ni Usia, nga hari sa luda, kag
sia naghari sa dag-on nga isa ka bulan
sa Samaria.

14 Kag nagtaklad si Manahem, nga
anak ni Gadi, gikan sa Tirsa, kag nag-
sulud sia sa Samaria, kag ginpilas niya
si Salum, nga anak ni labes, sa Samaria,
kag ginpatay niya sia ; kag naghari sia

nga salili niya.

15 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Salum, kag ang puhon nga iya ginpa-
dugi, yari karon, nasulat sila sa tolon-

an sang mga Kronika sang mga hari sa
Israel.

16 Niyan ginpilas ni Manahem ang
Tipsa, kag ang tanan nga yadto sa iya,

kag ang iya mga kadulunan kutub sa

Tirsa ; kag ginpilas niya sia, kay wala
nila sia pagbuksi, kag ginbusbusan niya
ang tanan niya nga mga nagabulusung.

17 Sa tuig nga ikakatloan kag siam ni

Asarias, nga hari sa luda, nagsugud sa
paghari si Manahem, nga anak ni Gadi

;

naghari sia sa ibabaw sang Israel sing

napiilo ka tuig sa Samaria.

18 Kag ginhimo niya ang malain sa

mga mata ni lehoba. Wala magisol
sia sa tanan niya nga mga adlaw sa mga
sala ni leroboam, nga anak ni Nabat,
nga tungud sa ila ginpapakasala niya si

Israel.

19 Kag nagkadto si Pul, nga hari sa

Asur, batok sa duta sa Israel; kag
naghatag si Manahem kay Pul sing isa

ka libo ka talanton nga pilak, agud nga
maghatag sa iya sing makusug nga ka-
mut sa pagpalig-on sang ginliarian sa

iya kamut.

20 Kag sa paghatag sini nga pilak sa
hari sang Asur, si Manahem nagpabuhis
sa Israel sa tanan nga mga may mangad,
sa tagsatagsa tagkalim-an ka siklo nga
pilak ; kag ang hari sa Asur nagpauli,
kag wala magpabilin didto sa duta sa

Israel.

21 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Manahem, kag ang tanan nga ginhimo
niya, l wala bala masulat sa tolon-an
sang mga Kronika sang mga hari sa

Israel ?

22 Kag nagiolog si Manahem upud
sang iya mga ginikanan, kag naghari nga
salili niya si Pekaia, nga iya anak.

23 Sa tuig nga ikakalim-an ni Asarias,

hari sa luda, nagsugud sa paghari si

Pekaia, nga anak ni Manahem, sa ibabaw
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sang Israel, sa Samaria ; kag imghari sia

sing duha ka tuig.

24 Ginhimo niya ang malain sa mga
mata ni lehoba ; wala sia magisol sa mga
sahi ni leroboan, nga anak ni Nabat,
nga tungud sa ila ginpapakasala niya si

Israel.

25 Kag batok sa iya nagpuhon si Peka,
nga anak ni Remalias, nga manugaway
niya, kag ginpilas niya sia sa Samaria,
sa balay nga harianon nga balay sang
hari, upud ni Argob kag ni Arie ; kag
upud sa iya ang kalim-an ka tawo sang
mga inanak sang mga Galaadinhon ; kag
ginpatay niya sia, kag naghari sia nga
salili niya.

26 Kag ang iban sang mga binuhatan

ni Pekaia, kag ang tanan nga ginhimo
niya, yari karon, nasulat sa tolon-an sang
mga Kronika sang mga hari sa Israel.

27 Sa tuig nga ikakalim-an kag duha ni

Asarias, nga hari sa luda, nagsugud sa

paghari si Peka, anak ni Remalias, sa iba-

baw sang Israel, sa Samaria, kag nagha-

ri sia sing duha ka piilo ka tuig.

28 Kag ginhimo niya ang malain sa

mga' mata ni lehoba : wala sia magisol sa

mga sala ni leroboam, anak ni Nabat,

nga tungud sa ila ginpapakasala niya si

Israel.

29 Sa mga kaadlawan ni Peka, nga hari

sa Israel, nag-abut si Tiglat-Pileser, nga
hari sang Asur, kag ginkuha niya ang
Yon, ang Abel~Bet-maaka, kag Yanoa,
kag Kades, kag Asor, kag Galaad, kag
Galilea, ang bug-os nga duta sa Nep-
tali, kag ginpaliton niya sila sa Asur.

30 Kag si Osea, nga anak ni Ela, nag-

padugi sing puhon batok kay Peka, nga
anak ni Remalias, kag ginpilas niya sia,

kag ginpatay niya sia ; kag naghari sia

nga salili niya sa ikaduhaka pulo ka tuig

ni lotam, nga anak ni Usia.

31 Kag ang iban sang mga binuhatan

ni Peka, kag ang tanan nga ginhimo ni-

ya, yari karon, nasulat sa tolon-an sang
mga Kronika sang mga hari sa Israel.

Si loiam, hari sa luda.

32 Sa ikadiiha ka tuig ni Peka, nga
anak ni Remalias, hari sa Israel, nagsu-

gud sa paghari si lotam, nga anak ni Usia,

nga hari sa luda.

33 Sang nagsugud sia sa paghari na-

gaedad sia sing duha ka pulo kag lima

ka tuig, kag naghari sia sing napulo kag

anum ka tuig sa Jerusalem. Ang nga-
lan sang iya iloy amo si lerusa, nga anak
ni Sadok.

34 Kag sia naghimo sang matadlung
sa mga mata ni lehoba ; naghimo sia
sono sa tanan nga mga butang nga gin-
himo sang iya amay, nga si Usia.

35 Lamang nga wala mapanguha ang
mga mataas nga duug, nga ang banwa
naghalad pa kag nagsunog sang mga
pahamut sa mga mataas nga duug. Amo
sia ang nagpatindug sang gawang nga
mataas sang Balay ni lehoba.

36 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni lotam, kag ang tanan nga ginhimo
niya, dwala bala masulat sa tolon-an
sang mga Kronika sang mga hari sa
luda?

37 Sa sadtong mga adlaw nagsugud
si lehoba sa pagpadala batok sa luda kay
Resin, hari sa Aram., kag kay Peka, nga
anak ni Remalias.

38 Kag nagtolog si lotam upud sang
iya mga ginikanan, kag| ginlubung sia

upud sang iya mga ginikanan sa banwa
ni Dabid, nga iya amay ; kag naghari
nga salili niya si Akas, nga iya anak.

Si Akas, hari sa luda.

j^ SA tuig nga ikapiilo kag pito ni
\\J pe]^a, nga anak ni Remalias, nag-
sugud sa paghari si Akas, nga anak ni

lotam, nga hari sa luda.

2 Sang nagsugud sa paghari si Akas,
nagaedad sia sing duha ka pulo ka tuig,

kag naghari sia sing napiilo kag anum
ka tiug sa lerusalem ; kag wala sia mag-
himo sang matadlung sa mga mata ni

lehoba, nga iya Dios, subung kay Dabid,
nga iya amay

;

3 Kag naglakat sia sa dalanon sang
mga hari sa Israel, kag ginpaagi pa niya
ang iya anak sa kalayo, sono sang mga
kalangil-aran sang mga katawohan, nga
ginsobol ni lehoba sa atubangan sang
mga inanak ni Israel.

4 Kag naghalad sia, kag nagsunog sia

sang mga pahamut sa mga mataas nga
duug, kag sa ibabaw sang mga kabako-
loran, kag sa idalum sang tanan nga
kahoy nga madabung.

5 Niyan si Resin, nga hari sa Aram
kag si Peka, nga anak ni Remalias, nga
hari sa Israel, nagtaklad sa pagpakiga-
way batok sa lerusalem, kag ginlibutan
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nila si Akas : apang wait sila makasar-
ang sa pagdaug sa iya.

6 Sa sadtong panag-on si Resin, nga
hari sa Aram, naguli sang Elat nga samga
Araminhon, kag gintabog niya ang mga
ludio sa Elat ; kag ang mga Araminhon
nagsululud sa Elat, kag nagpuluyo sila

didto tubtub karon.

7 Kag si Akas nagpadala sing mga
manugbalita kay Tiglat-Pileser, hari sa

Asur, nga nagasiling :
" Ako among

imo alagad kag imo anak : Taklad-ka
kag luwasa ako sa kamut sang hari sa

Aram, kag sa kamut sang hari sa Israel,

nga nagtililindug sila batok sa akon."
8 Kag sang nagkuha si Akas sang

pilak kag bulawan, nga nakita sa Balay
ni lehoba kag sa mga bahandi sang
balay sang hari, nagpadala sia sini nga
dolot sa hari sa Asur.

9 Kag ang hari sa Asur nagpamati
sa iya; kag nagtaklad ang hari sa

Asur batok sa Damasko, kag ginkuha
niya sia, kag ginpaiiton niya ang mga pii-

muluyo sa Kir, kag ginpatay niya si Re-
sin.

10 Kag naglakat ang hari, nga si A-
kas sa pagsugata kay Tiglat-Pileser,

nga hari sa Asur, sa Damasko ; kag na-
kita sang hari nga si Akas ang halaran
nga yadto sa Damasko, kag ginpadala
niya kay Uria, nga saserdote, ang na-
badlit kag ang solondan sang halaran
sono sa tanan niya nga bayhon.

11 Kag si Uria, nga saserdote, nagpa-
tindug sang halaran ; si Uria, nga sa-

serdote, naghimo sa iya sono sa tanan
nga ginpadala sang hari nga si Akas
gikan sa Damasko, sa wala pa ang hari

nga si Akas magpauli gikan sa Damas-
ko.

12 Kag nag-abut ang hari gikan sa
Damasko, kag nakita niya ang halaran

;

kag nagpalapit ang hari sa halaran, kag
nagsaka sia sa iya

;

13 Kag ginpasunog niya ang iya halad
nga sinunog kag ang iya dolot, kag gin-

ula niya ang iya halad nga ilimnon, kag
ginsablig niya ang dugo sang iya mga
halad sa paghidaet sa ibabaw sang ha-
laran.

14 Kag nahanungud sang halaran nga
tumbaga, nga yadto sa atubangan ni le-

hoba, ginpaidog niya sia sa Anmihan,
gikan sa atubangan sang Balay, gikan
sa tunga sang \y3. halaran kag sang Ba-
lay ni lehoba, kag ginbutang niya sia sa

kilid sang iya halaran nayon sa Amin-
han.

15 Kag nagsogo ang hari nga si Akas
sa saserdote nga si Uria, nga nagasi-
ling :

" Sa dakung halaran pagaipasunog
mo ang halad nga sinunog sang aga kag
ang halad nga kalan-on sang hapon,
kag ang halad nga sinunog sang hari
kag ang iya halad nga kalan-on, kag
suhung 7na?i ang halad nga sinunog sang
bug-OS nga banwa sang duta, kag ang iya
halad nga kalan-on, kag ang iya mga
halad nga ilimnon ; kag pagaisablig mo
sa ibabaw niya ang tanan nga dugo sang
halad nga sinunog kag ang tanan nga
dugo sang halad ; kag ang halaran nga
tumbaga magamanginakon nga sa pag-
pamangkot didto.

_
16 Kag ginhimo sang saserdote nga

si Uria, sono sa tanan nga ginsogo sa
iya sang hari nga si Akas.

17 Kag ginkuha sang hari nga si Akas
ang mga bandehado sang mga tulungtu-
ngan, kag ginkuha niya sa ila ang mga
batiya

;
ginpapanaug man niya ang da-

gat gikan sa ibabaw sang mga baka nga
tumbaga nga yadto sila sa idalum niya,
kag ginbutangniya ini sa ibabaw sang
isa ka palatungan nga bato.

18 Kag bangud sang hari sa Asur,
ginilisan niya, sa Balay ni lehoba, ang
natabunan nga alagyan nga sabado nga
kinapatindug sa Balay, subung man ang
salamputan sang hari, S2i salampiitan nga
sa gov/a-

19 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Akas, nga ginhimo niya, i wala bala
niasulat sa tolon-an sang mga Kronika
sang mga hari sa luda ?

20 Kag nagtolog ang hari nga si

Akas upud sang iya mga ginikanan, kag
ghilubung sia upud sang iya mga ginika-
nan sa banwa ni Dabid ; kag naghari nga
salili niya si Esekias, nga iya anak.

Si Osea kalapusan nga hari sa Isrsel.—Si Salma-
nasar nagatagiya sang Samaria, kag ginadala

niya nga mga bihag ang aapulo kag
duba ka kabikaban

SA tuig nga ikapuld kag duha ni A-
kas, nga hari sa luda, nagsugud sa

paghari si Osea, nga anak ni Ela, sa Sa-
maria, sa ibabaw sang Israel ; kag nag-
hari sia sing siam ka tuig.

2 Kag ginhimo niya ang malain sa
mga mata ni lehoba ; apang indi subung
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sang mga hari sa Israel, nga mga na-

nginuna sa iya.

3 Batok sa iya sini nagtaklad si

Salmanasar, nga hari sang Asur, kag si

Osea nahimo nga iya alagad, kag naga-
bayad sia sa iya sang buhis,

4 Apang nakita sang hari sa Asur
kay Osea ang isa ka puhon ; kay nagpa-
dala sia sing mga manugbalita kay So,

nga hari sa Egipto, kag wala magabayad
sang buhis sa hari sa Asur, subung sang
ginhimo niya sa taigtuig. Kag gintakpan
sia sang hari sa Asur kag gingapus sia

sa bilangoan.

5 Kag ang hari sa Asur nagtaklad sa

bug-OS nga kadutaan, kag nagtaklad sia

sa Samaria, kag ginlibutan niya ini sing

tatlo ka tuig.

6 Sa tuig nga ikasiam ni Osea ginkuha
sang hari sa Asur ang Samaria, kag
ginpaliton niya ang Israel sa Asur ; kag
ginpapuyo niya sila sa Hala, kag sa

ibabaw sang Habor, nga suba sa Gosan,
kag sa mga kabanwaanan sang mgaMe-
dinhon.

7 Kag nahanabu, nga. nagpalakasala
ang mga inanak ni Israel batok kay le-

hoba, nga ila Dios, nga nagpataklad sa

ila gikan sa duta sa Egipto, gikan sa ida-

lum sang kamut ni Paraon, nga hari sa

Epipto, kag nagkalahadluk sila sa liwan
nga mga dios.

8 Kag naglalakat sila sono sa mga
palatukuran sang mga katawohan nga
ginsobol ni lehoba sa atubangan sang
mga inanak ni Israel, kag sono sang
ginhimo sang mga hari sa Israel.

9 Kag ang mga inanak ni Israel nag-
hilimo sa tago batok kay lehoba, nga
ila Dios, sang mga butang nga indi

maayo ; nga nagpalatindug sila sang
mga mataas nga duug sa tanan nila nga
mga kabanwaanan, kutub sa mga tore

sang mga lalantawan tubtub sa mga ka-

banwaanan nga mga mabakud.
10 Kag nagpalatindug sila nga sa ila

sing mga larawan kag mga Ashera sa

tanan nga bakolod nga mataas, kag sa

idalum sang tanan nga kahoy nga ma-
dabung.

11 Kag nagsulunog sila didto sang
mga pahamut sa tanan nga mga mataas
nga duug, subung sang mga katawohan
nga ginpaliton ni lehoba sa atubangan
nila ; kag naghilimo sila sang mga bu-
tang nga malain, n2:a sa pagpaakig kay
lehoba

;

12 Kay nagaalagad sila sa mga lara-

wan nga nahanungud sa ila si lehoba
nagsiling sa ila :

" Dili kamo maghilimo
sini."

13 Si lehoba nagpamatuud batok sa
Israel, kag batok sa luda, sa kamut sang
tanan nga mga manalagna, kag sang
tanan nga mga manugtuluk, nga naga-
siling: " Talalikod-kamo sa inyo mga
malain nga mga dalanon, kag bantayi-

ninyo ang akon mga sogo kag ang akon
mga tulumanon, sono sa tanan nga mga
kasogoan, nga ginsogo ko Sa inyo mga
ginikanan, kag nga ginpadala ko sa inyo
sa kamut sang akon mga alagad nga mga
manalagna."

14 Apang sila wala magpamati, kondi
ginpalatig-a nila ang ila mga tingkoy,
subung sang tingkoy sang ila mga gini-

kanan, nga wala sila magtoloo kay le-

hoba, nga ila Dios.

15 Kag ginsikv/ay nila ang iya mga
palatukuran, kag ang iya katipan nga
ginkatipan niya sa ila mga ginikanan,
kag ang iya mga pagpamatuud nga
tungud sa ila ginlaygay niya sa ila ; kag
nagsulunud sila sa kadayawan, nga
nanginkadayawan sila, kag sa mga
katawohan nga yadto sa palibot nila,

nga nahanungud sa ila si lehoba nag-
sogo, nga indi sila maghilimo subung sa
ila.

16 Kag ginbayaan nila ang tanan nga
mga sogo ni lehoba, nga ila Dios, kag
naghilimo sila sang mga larawan nga
tinunaw, nga duha ka tinday sang baka,
kag sang mga Asherim, kag naglayaub
sila sa bug-os nga kasoldadosan sang
langit, kag nag-alalagad sila kay Baal.

17 Kag ginpalaagi nila sa kalayo ang
ila mga anak nga lalaki kag babae ; kag
naghilimo sila sing mga pagpakot kag
mga kawilihan, kag ginbaligya nila sila-

gid sa paghimo sang malain sa mga mata
ni lehoba, sa pagpaakig sa iya.

18 Kag si lehoba naakig sing daku gid
batok sa Israel, kag ginkuha niya sila sa
atubangan sang iya nawung ; nga walay
nabilin kondi lamang angkabikahan ni

luda.

19 Apang bisan pa ang luda wala mag-
bantay sa mga sogo ni lehoba, nga iya
Dios, kag naglalakat sila sa mga palatu-
kuran nga ginhimo ni Israel.

20 Kag ginsikway ni lehoba ang bug-
os nga kaliwat ni Israel, kag ginpaka-
lisud niya sila, kag gintugyan niya sila
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sa mga kamut sang mga manugsalakay,

tubtub nga masobol sila sa malayo sa

iya atubangan.
21 Kay gingisi niya ang Israel sa ba-

lay ni Dabid, kag sila naghimo nga hari

kay leroboam, nga anak ni Nabat, kag
ginpaisol ni leroboam ang Israel sa pag-

su nud kay lehoba, kag ginpapakasala
niya sila sing daku nga sala.^

22 Kag ang mga inanak ni Israel nag-

lalakat sa tanan nga mga sala ni lero-

boam, nga ginhimo niya ; wala sila mag-
isol sa ila,

23 Tubtub nga ginkuha ni lehoba ang
Israel sa atubangan sang iya nawung,
subung sang ginsiling niya sa kamut sang
tanan nga mga manalagna nga iya mga
alagad. Kag ang Israel ginpaliton gikan
sa ila duta pa Asur, tubtub karon.

Kag duta sa Isarel oapuno saog mga diwataban.

24 Kag nagdala ang hari sa Asur sang
tinawo sa Babilonia, kag sa Kuta, kag
sa Aba, kag sa Hamat, kag sa Separba-
im, kag ginpapuyo niya sila sa m.ga
kabanwaanan sa Samaria, nga salili sang
mga inanak ni Israel ; kag nagtagiya
sila sa Samaria, kag nagpuluyo sila sa

iya mga kabanwaanan.
25 Kag nahanabu, sang nagsulugud

sila sa pagpuyo didto, nga wala sila ma-
hadluk kay lehoba ; kag nagpadala si

lehoba batok sa ila sing mga leon nga
nagapalamatay sa ila.

26 Kag naghalambal sila sa hari sa

Asur, nga nagasiling :
" A^ng mga kata-

wohan nga imo ginpaliton, kag ginpa-

puyo mo sa mga kabanwaanan sa Sa-

maria, wala makahibalo sang tulumanon
sang Dios sa sadtong duta, kag sia nagpa-
dala sing mga leon[sa ila, kag yari karon,

ang mga leon magapamatay sa ila, kay
wala sila nakahibalo sang palatukuran
sang Dios sang duta."

27 Kag ang hari sa Asur nagsogo, nga
nagasiling :

" Pakadtoa didto ang isa

sang mga saserdote, nga ginpaliton ninyo
diri gikan didto, kag magkadto sia kag
magpuyo didto, kag magtudlo sia sa

ila sang palatukuran sang Dios sang ka-
dutaan.

28 Kag nag-abut ang isa sang mga
saserdote nga pinaliton nila gikan sa

Samaria, kag nagpuyo sia sa Bethel, kag
nagtudlo sia sa ila kon paano ang pag-
kahadluk nila kay lehoba.

29 Apang ang tagsa ka katawohan
naghimo sang iya mga dios nga sa

iya, ang tagsa ka katawohan sa banwa
nga ginapuy-an niya, kag ginbulutang

nila sila sa mga balay sang mga mataas
nga duug, nga ginhimo sang mga Sama-
riahanon

;

30 Ang mga taga-Babilonia naghilimo
sang Sukot-Benot, kag ang mga taga-

Kut naghilimo sang Nergal, kag -ang

mga taga-Hamat naghilimo sang Asi-

ma ;

31 Ang mga Abinhon naghilimo sang
Nibas kag sang Tartak, kag ang mga
Separbainhon nagasulunog sa ila mga
anak sa kalayo kay Adramelek kag kay
Anamelek, nga mga dios sang Separ-

baim.

32 Kag nagakalahadluk sila 7}ian kay
lehoba; kag naghilimo sila nga sa ila

sing mga saserdote sang mga mataas
nga duug sa bisan kon sin-o, nga sila na-

gahalalad nga sa ila sa mga balay sang
mga mataas nga duug.

33 Nagkalahadluk sila kay lehoba kag
nag alagad sila sang ila mga dios, sono
sang pamatasan sang mga katawohan, sa

diin ginpaliton sila.

34 Tubtub karon ginahimo nila su-

bung sang nahauna nila nga mgabatasan

;

nga wala magakalahadluk sila kay leho-

ba latnang, bisan ginahimo nila sono sang
ila mga palatukuran kag sang ila mga
tulumanon, bisan sono sang kasogoan
kag sang sogo, nga ginsogo ni lehoba sa

mga anak ni lakob, nga sa iya ginbutang

niya ang ngalan nga si Israel.

35 Kag si lehoba naghimo sing kati-

pan sa ila kag nagsogo sia sa ila, nga
nagasiling :

" Dili kamo magkalahadluk
sa iban nga mga dios, bisan maglayaub-
kamo sa atubangan nila, bisan mag-ala-

lagad-kamo sa ila, bisan maghalalad ka-

mo sa ila

;

36 Apang kay lehoba, nga nagpatak-

lad sa inyo gikan sa duta sa Egipto nga
may daku nga gahum kag butkon nga
inuntay, sa atubangan sa iya sini mag-
layaub-karno, kag sa iya sini maghala-
lad-kamo.

37 Kag ang mga palatukuran, kag ang
tulumanon, kag ang kasogoan, kag ang
sogo nga ginhatag niya sa inyo nga si-

nulat, magaandam kamo sa pagtuman
sa tanan nga adlav/, kag indi kamo mag-
kalahadluk sa liwan nga mga dios.

38 Kag indi kamo magkalalipat sang
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katipan, nga ginhimo ko sa inyo; kag
dili kamo magkalahadluk sa liwan nga
mga dios.

39 Apang magkalahadluk-kamo kay
lehoba, nga inyo Dios, kag sia gid ma-
gabawi sa inyo sa kamut sang tanan
ninyo nga mga kaaway."

40 Apang wala sila magpamati, kon-
di ginhimo nila sono sang ila nahauna
nga pamatasan.

41 Kag yadtong mga katawohan nag-
kalahadluk kay lehoba kag nag-alalagad
sila sa ila mga dios : ang ila man nga
mga anak, kag ang ila mga kaapohan,
nagahilimo tubtub karon sang ginhimo
sang ila mga ginikanan.

Si Esekias, hari sa luda.—Glnaltbutan ui Senakerib

ang leriisaletn. Paugamuyo ni Esekias, kag

kalaglagan sang kasoidadosan

sang Asur.

-SO KAG nahanabu, sa ikatlo ka tuig ni

«0 Osea, nga anak ni Ela, nga hari

sa Israel, nga nagsugud sa paghari si

Esekias, anak ni Akas, nga hari sa luda.

2 Sang nagsugud sia sa paghari, na-

gaedad sia sing diiha ka piilo kag lima

ka tuig, kag naghari sia sing duha ka
pulo kag siam ka tuig sa lerusalem.

Ang ngalan sang iya iloy amo si Abi,

nga anak ni Sakarias.

3 Ginhimo niya ang matadlung sa

mga mata ni lehoba, sono sa tanan nga
ginhimo ni Dabid, nga iya amay.

4 Sia nagkuha sang mga mataas nga
duug kag gindugmok niya ang mga lara-

wan, kag ginutud niya ang mga Asherim,
kag gintipiktipik niya ang man-ug nga
tumbaga, nga ginhimo ni Moises ; kay
tubtub sadtong mga adlaw ginsunugan
sing mga pahamut sang mga inanak ni

Israel sa atubangan niya ; kag ginhi-

ngalanan niya nga si Nehustan.

5 Sia naglaum kay lehoba, nga Dios
ni Israel, kag sa olehe niya wala sing

kaangay sa iya sang tanan nga mga hari

sa luda, bisan man sa tunga sang mga
naguliina sa iya.

6 Kay nagpaklgimpon sia kay lehoba,
kag wala magisol sa i5'^a, kondi nga
ginbantayan niya ang mga sogo, nga
ginsogo ni lehoba kay Moises.

7 Kag si lehoba nagupud sa iya. Kag
sa tanan nga mga butang nga ginago-
waan niya, nagabugana sia. Sia nagla-

lis batok sa hari sa Asur, kag wala mag-
alagad sa iya.

8 Ginpilas man niya ang mga Pi-

listinhon tubtub sa Gasa, subung man
ang iya mga kadulunan, kutub sa mga
tore sang mga lalantawan tubtub sa
banw ang pinabakud.

9 Nahanabu, sa ikapat ka tuig sang
hari nga si Esekias, nga among tuig nga
ikapito ni Osea, nga anak ni Ela, hari sa
Israel, nga nagtaklad si Salmanasar,
nga hari sang Asur, batok sa Samaria,
kag ginlibutan niya sia.

10 Kag nakuha nila sia sang natapus
ang tatlo ka tuig, sa ikan-um ka tuig ni

Esekias, nga amo sia ang ikasiam ka
tuig ni Osea, nga hari sa Israel, nga na-
kuha ang Samaria.

11 Kag ginpaliton sang hari sa Asur
ang Israel sa Asur, kag ginpahamtang
niya sila sa Hala, kag sa ibabaw sang
Habor, nga suba sa Gosan, kag sa mga
kabanwaanan sang mga Medinhon ;

12 Tungud kay wala sila magpamati
sang tingug ni lehoba, nga ila Dios,
kondi ginlapas nila ang iya katipan, kag
ang tanan nga ginsogo ni Moises, nga
alagad ni lehoba : wala sila magpamati,
bisan naghilimo sila sini.

13 Kag sa ikapulo kag apat ka tuig

sang hari nga si Esekias, nagtaklad si

Senakerib, nga hari sa Asur, batok sa

tanan nga mga kabanwaanan nga mga
mabakud sa luda, kag ginkuha niya sila.

14 Kag ang hari nga si Esekias, nag-
padala sa pagsiling sa hari sa Asur sa

Lakis :
" Ako nakasala. Halin-ka sa

akon ; ang igabutang mo sa akon, paga-
dal-on ko." Kag ang hari sa Asur nag-
pabayad kay Esekias, nga hari sa luda,

sang tatlo ka gatus ka talanton nga pilak,

kag katloan ka talanton nga bulawan.
15 Kag ginhatag ni Esekias ang tanan

nga pilak nga nakita sa Balay ni lehoba,
kag sa mga bahandi sang balay sang
hari.

16 Kag sadto nga panag-on ginutud
ni Esekias ang mga gawang sang sim-
bahan ni lehoba, kag ang mga haligi

nga si Esekias, nga hari sa luda, nag-
pahalup sang hiilawa7i,'ka.g ginhatag niya
ini sa hari sa Asur.

17 Kag ang hari sa Asur nagpadala
kay Tartan kag kay Rab-saris, kag kay
Rabsake upud ang isa ka daku nga
kasoldadosan, kutub sa Lakis, sa hari

nga si Esekias, pa lerusalem ; kag nag-
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talaklad sila kag nag-alabut sa Jerusa-

lem. Kag sang nakataklad kag sang nag-

alabut sila, nagdululog sila sa luyo sang
kalog sang punong sa ibabaw, nga didto

sa luyo sang dalan sang latagon sang
Manuglugom.

18 Kag gintawag nila ang had ; kag
naggov/a sa ila si Eliakim, nga anak ni

Hiikia, nga among tululinan sang balay
sang hari, kag si Sebna, nga eskriba, kag
si loa, nga anak ni Asap, nga manugsu-
lat sang mga Kronika.

19 Kag nagsiling sa ila si Rabsake

:

" Isiling, ginaampo ko sa inyo kay Ese-

kias : Amo ining ginasiling sang dakung
had, sang hari sa Asur :

20 " lAno nga pagsaligbala sa sinang

imo ginasaligan ? Nagasiiing ka sing ma-
ayo ; ^/j^w^ among mga polong sa mga
bibig. May kinahanglan sing kasapu-
lanan kag panikasug nga sa pag-awayan.

iSa kaysino-o bala ikaw nagasalig, nga
nagmalalison ka batok sa akon ?

21 Yari karon, ikaw nagasalig sa si-

ning sungkod nga kawayan nga balbag
sa Egipto, nga kon may isa nga mag-
panukud sa iya, magasulud sia sa iya

kamut, kag magalapus sa iya. Amo ini

si Paraon, nga hari sa Egipto, nga sa

tanan nga mga magsaialig sa iya.

22 Kag kon magsiling ka sa akon

:

Kami nagasalig kay lehoba, nga amon
Dios : I indi bala amo sia gid, nga ang
iya rnga mataas nga dung kag mga ha-

laran ginkuha ni Esekias, sang nagsiling

sia sa luda kag sa lerusalem : Sa atu-

bangan sini nga halaram magayaub
kamo, lerusalem ?

23 Kag karon, ginaampo ko sa imo,
nga makigkasugtanay ka sa akon ginoo,

nga hari sa Asur, kag ako magahatag sa

imo sang duha ka libo ka kabaj^o, kon
ikaw makasarang pagpatigayon sing

mga iinaivo, nga magkabaj^o sa ila.

24 Busa, i paano bala ang pagpata-
lingi mo sang nawung sang isa lamang
ka pangolo sang labing diyotay sang
mga alagad sang akon ginoo ? Apang
nagasalig ka sa Egipto tungud sang mga
kanga kag sang mga manugkabayo.

25 I Nagtaklad bala ako karon nga
•wala si lehoba batok sa sini nga lugar

nga sa pagiaglag sa iya ? Si lehoba gid

ang nagsiling sa akon : Taklad-ka ba-
tok sa sining duta, kag laglaga sia ?

"

26 Kag nagsiling si Eliakim, nga anak
ni Hiikia; kag si Sebna, kag si loa, kay

Rabsake :
" Ginaampo ko sa imo, nga

maghambal ka sa imo mga alagad sang
inaraminhon, kaykami makahangupsini,
kag indi ka maghambal sa amon sa
hinudio sa mga idulungug sang banwa,
nga yara sa ibabaw sang kuta."

27 Kag si Rabsake nagsiling sa ila

:

"
; Ginpadala bala ako sang akon ginoo

sa imo ginoo kon sa imo, nga sa pagsi-
ling sining mga polong ? i Indi bala nga
sa mga tawo, nga 3'^ara sa ibabaw sang
kuta, sa pagkaon sang ila ipot kag pag-
inum sang ila ihi upud sa inyo ?

"

28 Kag nagtindug si Rabsake, kag
nagtuaw sa daku nga tingug sa
hinudio, kag naghambal, nga nagasi-
iing :

" Palamati-kamo sang polong
sang daku nga hari, sang hari sa Asur

;

29 Amo ining ginasiling sang hari:

Indi kamo magpalimbong kay Esekias,
kay indi sia makasarang sa pagluwas sa
inyo sa akon kamut.

30 Kag indi magpasalig sia sa inyo kay
lehoba, nga nagasiiing: Sa pagkama-
tuud, pagaluwason kita ni lehoba, kag
ini nga banwa indi pagaitugyan sa ka-
mut sang hari sa Asur.

31 Indi kamo magpalamati kay Ese-
kias, kay amo ining ginasiling sang hari

sa Asur : Palakighidaet-kamo sa akon
kag gulowa-kamo sa akon ; kag ang
tagsatagsa magakaon sang iya kaubasan,
kag ang tagsatagsa sang iya igera, kag
ang tagsatagsa magainum sang mga
tubig sang iya bobon,

32 Tubtub nga ako mag-abut kag
magdala ako sa inyo sa isa ka duta su-
bung sang inyo duta, duta nga sa trigo kag
sa duga sang ubas, duta nga sa tinapay
kag sa mga kaubasan, duta sang mga
oiiba, sang lana kag sang dugus ; kag
magakalabuhi kamo, kag indi kamo ma-
gakalamatay. Indi kamo magpalamati
kay Esekias, kay nagasugyot sia sa
inyo, nga nagasiiing: Si lehoba maga-
luwas sa aton.

33 Ang mga dios sang mga katawohan
I nagluwas sila bala sang tagsatagsa sa
iya duta sa kamut sang hari sa Asur ?

34 I Biin bala ang mga dios sa Hamat
kag sa Arpad ? l Diin bala ang mga
dios sa Separbaim, sa Hena, kag sa Iba ?

I Nagluwas bala sila sa Samaria sa akon
kamut ?

35 i'Mga sin-o bala [sang tanan nga
mga dios sining mga kadutaan nga nag-
luwas sang ila duta sa akon kamut, agud
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nga si lehoba magluwas sa akon kamut
sang lerusalem ?

"

36 Kag ang banwa naghipus, nga wala
magsabat sa iya sing polong ; kay may
sogo sang hari, nga nagasiling : "Indi
kamo magsalabat sa iya."

37 Kag si Eliakim, anak ni Hilkia,

tululinan sang balay, kag si Sebna nga
eskriba, kag si loa, nga anak ni Asap,
nga manugsulat sang mga Kronika, nag-
alabiit kay Esekias nga gisi ang ila mga
panapton, kag ginpatpat nila sa iya ang
mga polong ni Rabsake.

"jQ KAG nahanabu nga, sang nabatian
I^ ini sang hari nga si Esekias, gingisi

niya ang iya mga panapton, kag nagpu-
tus sia sang panapton nga masinakiton,
kag nagsulud sia sa Balay ni lehoba.

2 Kag ginpadaia niya si Eliakim, nga
tululinan sang balay, kag si Sebna nga
esriba, kag ang mga tigulang sang mga
saserdote, nga mga nagputus sang pa-

napton nga masinakiton, kay Isaias, nga
manalagna, nga anak ni Amos.

3 Kag nagsililing sila sa iya :
" Amo

ining ginsiling ni Esekias : Ini nga ad-
law among adlaw sa kalisud, sa sabdong,
kag sa pagpakahuya ; kay ang mga anak
nag-alabut tubtub sa pagkatawo, kag
ang nagaanak walay mga kusug.

4 Ayhan nagpamati kunta si lehoba,
nga imo Dios, sang tanan nga mga po-
long ni Rabsake, nga ginpadaia sang
hari sa Asur, nga iya ginoo, sa pagpasi-
pala sa Dios nga buhi, kag nga maga-
sabdong sia sang mga polong, nga na-
batian ni lehoba, nga imo Dios. Ngani,
magbayaw-ka sing pangamuyo tungud
sang mga nabilin nga yari pa sila."

5 Kag nag-alabut ang mga alagad sang
hari nga si Esekias kay Isaias.

6 Kag si Isaias nagsiling sa ila :
" Amo

ini ang pagaisiling ninyo sa inyo ginoo :

Amo ining ginasiling ni lehoba : Indi

ka magkahadluk tungud sa mga po-
long nga nabatian mo, nga sa ila gin-

pakahuy-an ako sang mga alagad sang
hari sa Asur.

7 Yari karon, magabutang ako sa iya
sing isa ka espiritu, nga kon magapamati
sia sing higonghigong, magabalik sia

sa iya duta, kag pagahimoon ko, nga sa

iya duta mapukan sia sa hinganiban."

8 Kag napauli si Rabsake, kag nakita
niya ang hari sa Asur, nga nagaaway

batok sa Libna ; kay nabatian niya, nga
sia nagtaliwan sa Lakis.

9 Kag nabatian niya ang siling naha-
nungud kay Tiraka, nga hari sa Kus

:

" Yari karon, naggowa sia nga sa pag-
pakigaway sa imo." Kag nagpadala sia

liwain sing mga manugbalita kay Eseki-
as, nga nagasiling

:

10 '* Amo ining pagaisiling ninyo kay
Esekias, nga hari sa luda, nga nagasiling

:

Indi ka magpalimbong sa imo Dios, nga
sa iya nagasalig ka, nga sa pagsiling

:

Ang lerusalem indi pagaitugyan sa

kamut sang hari sa Asur.
11 Yari karon, ikaw nakabati sang

ginhilimo sang mga hari sa Asur sa
tanan nga mga duta, nga gintagudilian
nila sila ; kag ikaw, i pagaluwason ka
bala?

12 I Ginluwas bala sila sang mga dios

sang mga katawohan, nga ginpanlaglag
sang akon mga ginikanan, nga amo : ang
Gosan, kag ang Haran, kag ang Resep,
kag ang mga inanak ni Eden nga yadto
sila sa Telasar ?

13 ^ Diin bala ang hari sa Hamat, kag
ang hari sa Arpad, kag ang hari sang
banwa sa Scpharbaim, sa Hena kag sa

Iba?"
14 Kag ginbaton ni Esekias ang sulat

sa kamut sang mga manugbalita ; kag
sa tapus nga nabasa niya sia, nagsaka
sia sa Balay ni lehoba, kag ginbilad sia

ni Esekias sa atubangan ni lehoba.

15 Kag nagpangamuyo si Esekias sa

atubangan ni lehoba, kag nagsiling :
" le-

boba nga Dios sa Israel, nga nagapuyo
ka sa tunga sang mga kerubin, ikaw
lamang among Dios sang tanan nga
mga ginharian sang duta ; ikaw ang
naghimo sang langit kag sang duta.

16 Ilingig, oh lehoba, ang imo idulu-

ngug, kag magpamati-ka. Muklata, oh
lehoba, ang imo mga mata, kag mag-
tulok-ka ; kag magpamatika sang mga
polong ni Senakerib, nga ginpadaia niya

sa pagpakahuya sa Dios nga buhi.

17 Matuud, oh lehoba, nga ang mga
hari sa Asur naghapay sang mga kata-

wohan kag sang ila mga duta
;

18 Kag nga gintugyan nila sa kalayo
ang ila mga dios, tungud kay indi mga-
dios sila, kondi binuhatan sang mga
kamut sang mga tawo, nga kahoy kag
nga bato, kag ginlaglag nila sila.

19 Busa karon, oh lehoba, nga Dios
namon, luwasa kami, ginaampo ko sa
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imo, sa iya kamut, agud nga magkilala
ang tanan nga mga ginharian sang duta,

nga ikaw lamang, lehoba, among Dios."
20 Kag si Isaias, nga anak ni Amos,

nagpadala sa pagsiling kay Esekias

:

"Amo ining ginasiling ni lehoba, nga
Dios sa Israel : Ang gin-ampo mo sa

akon nahanungud kay Senakerib, nga
hari sa Asur, ginpamatiaa ko.

21 Ini among polong ni lelioba, nga
ginhambal niya batok sa iya : Gintamay
ka, ginpasipalahan ka sang ulay, nga anak
nga babae sa Sion. Naglungo sang ij'^a

olo sa olehe nimo ang anak nga babae
sa Jerusalem.

22 i Sa kay sin-o bala nagpasipala kag
nagpakahuya ka ? Kay i batok kay sin-o

bala nagbayaw ka sing tingug ? Ginba-
yaw mo sa mataas ang imo mga mata
batok sa Balaan sa Israel.

23 Sa kamut sang imo mga manug-
balita ginpasipalahan mo ang Ginoo,
kag nagsiling ka : Sa kadamuon sang
akon mga kanga nagtaklad ako sa mga
putokputokan sang mga bukid, sa tnga
bahin sa sulud gid sang Libano. Paga-
utdon ko ang iya mga labing mataas
nga sedro, ang i3'a mga sipres nga mga
pinili ; magalambut ako sa iya kata-

pusan nga puluy-an, sa talon sang iya
katamnan.

24 Ako nagkutkut, kag naginum ako
sang mga tubig nga dumuluong, kag
pagapamalhon ko sa mga dapadapa
sang akon mga till ang tanan nga mga
suba sa Matsor.

25 I Wala ka bala makabati, nga sa

dygay na nga mga panag-on ginhimo ko
ini ? I nga sa mga adlaw nga daan gin-

human ko ini ? Kag karon ginapakari
ko ini, kag didto ikaw sa paghapay sang
mga kabanwaanan nga mga mabakud
sa mga tinumpok sang mga nagub-an.

26 Kag ang i^'^a mga pumuluyo, nga
mgs. malip-ot sa mga kamut, mga linap-

yo kag mga nagasalalimuang, nga sila su-

hung sang hilamon sa latagon, kag sang
gamhon nga linghod, kag snhung sang
hilamon sa mga atup, kag sang patubas
nga laya nga wala pa magulang.

27 Nahibaloan ko ang imo pagpaham-
tang, ang imo pagowa kag ang imo
pagsulud, kag ang imo kasingkal batok
sa akon.

28 Tungud kay naakig ka batok sa a-

kon, kag ang imo pagkabugalon nagsaka

sa akon mga idul tingug, ako magabutang
sang akon tohos sa imo mga ilong, kag
ang akon bokado sa imo mga bibig, kag
pagapabalikon ko ikaw sa dalanon sa
diin ka naghalin.

29 Kag ini magamangintanda sa im.o

:

Sa sini nga tuig nagakaon ka sang ma-
gatubo sa iya kaugalingon, kag sa ika-

duha ka tuig sang magatubo sa iya
kaugalingon ; kag sa ikatlo ka tuig ma-
gasab-ug kamo, kag magaalani kamo,
magatalanum kamo sang mga kaubasan
kag magakalaon kamo sang bunga nila.

30 Kag nahanungud sang nakapalagyo
sa balay ni luda, ang nasalin sang nabi-

lin sa iya magapangamut liwan sa

idalum, kag magadala sing bunga sa

ibabaw.
31 Kay magagowa sa Jerusalem ang

isa ka nabilin, kag sa bukid sa Sion, ang
mga nagpalalagyo. Ang kaimon ni le-

hoba sang Sebaot magahimo sini.

32 Tungud sini amo ining ginasi-

ling ni lehoba nahanungud sang hari sa

Asur : Indi sia m.agaabut sa sini nga ban-
wa, bisan magapana sia sing mga baslay
sa iya, indi magapakita sa atubangan
niya ang taming, bisan magapatindug
sia sing tap-ok batok sa iya.

33 Sa dalan nga iya ginkarian, maga-
balik sia, kag indi sia maga-abut sa sini

nga banwa, siling ni lehoba.

34 Kay pagatabangan ko ini nga ban-
wa nga sa pagluwas sa iya, tungud sa
kabangdanan sa akon, kag tungud sa
kabangdanan ni Dabid, nga akon ala-

gad."

35 Kag nahanabu nga, sang amo gid

j

nga gab-i, naggowa ang manugtunda ni

! lehoba, kag ginpilas niya sa dulugan
sang Asur ang isa ka gatus kawaloan
kag lima ka libo ; kag sang pagbangon
nila sa kaagahon, yari karon tanan sila

mga lawas nga patay.

36 Kag si Senakerib, nga hari sa Asur,
nagpatindug sang dulugan, kag naglakat
kag nagbalik kag nagpuj'-o sa Ninibe.

37 Kag nahanabu, sang nagayaub sia

sa balay ni Nisrok, nga iya dios, nga si

Adramelek kag si Sareser, nga iya mga
anak, nagpilas sa iya sa hinganiban

;

kag nagpalalagyo sila sa duta sa Ara-
rat ; kag naghari nga salili niya si Esar-
hadon, nga iya anak.
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Balatiaa ni Esekiss kag pas-ayo sa iya.

fyf\ SA sadtong mga adlaw nagbala-
^vy tian sa kamatayon si Esekias.
Kag nag-abut sa iya si Isaias nga mana-
lagna, nga anak ni Amos, kag nagsiling

as iya. :
" Amo in! ang ginasiling ni leho-

ba : Himosa ang imo balay, kay ma-
matay ka, kag indi ka magakabuhi."

2 Kag ginliso niya ang iya nawung sa

dingding, kag nagpangamuyo sia kay
lehoba, kag nagsiling

:

3 " Ginaampo ko sa imo, oh lehoba,
nga magpanumdum ka, nga naglakat
ako sa atubangan nimo sa kamatooran
kag sa lubus nga tagiposoon, kag nga gin-

himo ko ang maayo sa imo mga mata."
Kag naghibi si Esekias sa isa ka daku
nga paghibi.

4 Kag nahanabu, sang wala pa maka-
gowa si Isaias tubtub sa tunga sang
pat3'^o, nag-abut ang polong ni lehoba sa

iya, nga nagasiling

:

5 "Balik-ka kag isiling-mo kay Ese-
kias, nga pangolo sa akon banwa : Amo
jning ginasiling ni lehoba, nga Dios ni

Dabid, nga imo amay : Ginpamatian
ko ang imo pangamuyo, kag nakita
ko ang imo mga luha : pagaayohon ko
ikaw ; sa ikatlo ka adlaw magasaka ka
sa balay ni lehoba.

6 Kag pagadugangan ko ang imo mga
adlaw sing napulo kag lima ka tuig, kag
pagaluw^ason ko ikaw kag ini nga banwa
sa kamut sang hari sa Asur ; kag pagata-
bangan ko ini nga banwa, sa kabangda-
r.an -sa akon, kag sa kabangdanan ni

Dabid, nga akon alagad."

7 Kag nagsiling si Isaias :
" Kuha-ka-

mo sang linamas nga igos." Kag sang
ginkuha nila ini, ginbutang nila sia sa

ibabaw sang pilas, kag nag-ayo sia.

8 Kag si Esekias nagsiling kay Isaias :

"
I Ano bala nga tanda nga pagaaj'-ohon

ako ni lehoba, kag nga magasaka ako sa
balay ni lehoba sa ikatlo ka adlaw ?

"

9 Kag nagsabat si Isaias :
" Ina ma-

ngintanda sa imo gikan kay lehoba, nga
pagahimoon ni lehoba ang iya ginmit-
lang : i Magakadto bala ang landong
sing napulo ka alintaga, kon magabalik
sia sing napulo ka alintaga ?

"

10 Kag si Esekias nagsabat: "Among
mahapus nga butang nga ang landong
maghuyog sing napulo ka alintaga. In-

di ; nga ang landong magbalik sing na-
pulo ka alintaga."

11 Kag ang manalagna, nga si Isaias,

nagtuaw kay lehoba, nga ginpabalik niya
ang landong sing napiilo ka alintaga sa

mga alintaga ni Akas, sa mga alin-

taga nga nagpanaug.

Nakasala si Esekias, nga nagapakita saog iya mga
bahaadi sa mga ctanugbalita sang bari

sa Bfllilonia.

12 Sa sadtong panag-on si Berodak-
Baladan, nga anak ni Baladan, nga hari

sa Babilonia, nagpadala sing mga sulat

kag isa ka dolot kay Esekias, kay naba
tian niya, nga si Esekias nagbalatian.

13 Kag ginpamatian sila ni Esekias,
kag ginpakita niya sa ila ang bug-os
nga balay sang iya mga malahalon nga
mga butang : ang pilak kag ang bula-

wan, kag ang mga pahamut, kag ang
mga lana nga mahamut, kag ang bug-os
nga balay sang iya mga hinganiban, kag
ang tanan nga yara sa iya mga bahandi.
Wala gid sing bisan ano nga wala pag-
ipakita ni Esekias sa ila, sa iya balay
kag sa bug-OS niya nga ginharian.

14 Kag ang manalagna, nga si Isaias,

nagkadto sa hari nga si Esekias, kag
nagsiling sa iya :

"
i Anong ginsililing

bala sadtong mga lalaki, kag sa diin sila

naggilikan pakari sa imo ?
" Kag si

Esekias nagsiling sa iya :
" Sa malayo

nga duta naggilikan sila, sa Babilonia."

15 Kag sia nagsiling: "i Anong na-

kita nila bala sa imo balay ? " Kag si

Esekias nagsiling :
" Nakita nila ang

tanan nga yara sa akon balay; wala gid

sing ano sa akon mga bahandi, nga wala
ko igpakita sa ila,"

16 Kag si Isaias nagsiling kay Esekias:
" Pamatii ang polong ni lehoba :

17 Yari karon, nagaalabut ang mga
adlaw, nga ang tanan nga yara sa imo
balay, kag ang tanan nga ginbahandi
sang imo mga ginikanan tubtub karon,
pagadal-on sa Babilonia, nga wala gid

sing mabilin, nagsiling si lehoba

18 Kag sa imo mga anak, nga naggulo-
wa sa imo, nga ginpanganak mo, paga-
kuhaon sila, kag magamanginkapon sila

sa harianon nga balay sang hari sa Ba-
bilonia."

19 Kag si Esekias nagsiling kay Isai-

as : "Ang polong ni lehoba, nga gin-

ham.bal mo, maayo." Kag nagsiling pa
sia :

" Kon lamang may paghidaet kag
kalig-onan sa akon mga kaadlawan."
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20 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Esekias, kag ang tanan niya nga mga
kabantugan, kag kon paano ang pagbu-
hat niya sang punong kag sang kalog,

kag ginsulud niya ang mga tubig sa

banwa, i wala bala masulat sa tolon-an

sang mga Kronika sang mga hari sa

luda ?

21 Kag nagtolog si Esekias upud sang
iya mga ginikanan, kag naghari nga salili

niya si Manases, nga iya anak.

Aog ginhariaa sang madauton nga si Manases.

Q-l NAGSUGUD sa paghari si Mana-^ » ses, sang nagaedad sia sing na-
pulo kag duha ka tuig, kag naghari sia

sing kalim-an kag lima ka tuig sa leru-

salem. Ang ngalan sang iya iloy amo
si Hepsiba.

2 Kag ginhimo niya ang malain sa

mga mata ni lehoba, sono sang mga
kalangil-aran sang mga katawohan nga
ginsobol ni lehoba sa atubangan sang
mga inanak ni Israel.

3 Kag sia nagpatindug liwan sang
mga mataas nga duug, nga ginguba ni

Esekias, nga iya amay, kag nagpatindug
sia sing mga halaran kay Baal, kag nag-
himo sia sing isa ka Ashera, subung sang
ginhimo ni Akab, nga hari sa Israel

;

kag nagj^aub sia sa atubangan sang bug-
os nga kasoldadosan sang langit kag
nag-alagad sia sa ila.

4 Subung man nagpatindug sia sang
halaran sa Baiay ni lehoba, nga nahanu-
ngud sa iya nagsiling si lehoba :

" Pa-
gaibutang ko ang akon ngalan sa leru-
salem."

5 Kag nagpatindug sia sing mga
halaran nga sa bug-os nga kasoladosan
sang langit sa duha ka patyo sang Balay
ni lehoba.

6 Kag ginpaagi nij'-a sa kalayo ang
iya anak, kag nagbutang sia sa buhat
sang mga mxalilihion kag sang mga
kawilihan, kag nagtukod sia sing mga
manugpagowa sang espiritu kag mga
manugpakot, kag ginpadamu niya ang
paghimo sang malain sa mga mata ni

lehoba, nga sa pagpaakig sa ij'^a.

7 Kag nagbutang sia sang larawan nga
tinigban ni Ashera, nga ginhimo niya,

sa baiay nga nahanungud Sa iya nagsi-
ling si lehoba kay Dabid, kag kay Salo-
mon, nga iya a'lak :

" Pagaibutang ko
ang akon ngalan sa gihapon sa sini nga

balay kag sa Jerusalem, nga ginpili ko
sa tanan nga mga kabikahan sa Is-

rael,

8 Kag indi ko na pagahimoon, nga ang
tiil ni Israel magpanlugayaw nga m.a-
iayo sa duta, nga ginhatag ko sa ila mga
ginikanan, lamang nga mag-aiandam
sila sa paghimo sono sa tanan nga mga
butang nga ginsogo ko sa ila, kag sono
sa tanan nga kasogoan, nga ginsogo sa
ila sang akon alagad nga si Moises."

9 Apang wala sila magpalamati, kag
ginpatalang sila ni Manases nga maghili-
mo sila sing labi pa kalain sang mga ka-
tawohan, nga ginlalag ni lehoba sa atu-
bangan sang mga inanak ni Israel.

10 Kag naghambal si lehoba sa kam.ut
sang iya mga alagad, nga mga mana-
lagna, nga nagasiling

:

11 "Tungud kay si Manases, nga hari
sa luda, nagbutang sa buhat sining mga
kalangil-aran, kag naghimo sing labi pa
ka lain sa tanan nga ginhimo sang mga
Amorinhon, nga nanginuna sa iya, kag
nga nagpakasala* mxan kay luda tungud
sa ila mga dies;

12 Tungud sini amo ining ginasiling
ni lehoba, nga Dios sa Israel : Yari
karon, ginadala ko diri ang amo nga
malain sa ibabaw sang lerusalem kag sa
ibabaw sang luda, nga ang magpamati
sini pagatinglan ang duha niya ka idu-
lungug.

13 Kag pagauntayon ko sa ibabaw
sang lerusalem ang lubid sa Samaria,
kag ang tonton sang balay ni Akab

:

kag ako magatinlo sa lerusalem subung
sang pagtinlo sa isa ka pingan, nga sa
tapus na nga natinloan, ginapakolob nila
sia.

14 Kag pagaisikway ko ang nabiiin
sang akon panubiion, kag pagaitugyan
ko sila sa mga kamut sang ila mga kaa-
way, kag mangininagaw kag mangin-
hinublas sila sa tanan nila nga mga ka-
away

;

15 Tungud kay ginhimo nila ang ma-
lain sa akon mga mata, kag nga gin-
paakig nila ako, kutub sang adlaw nga
ang ila mga ginikanan naggowa gikan
sa iigipto tubtub karon."

16 Labut pa, ginula ni Manases ang
dugo nga walay sala sa kabugana gid,

tubtub nga napuno ang lerusalem sa
ukbung kag ukbung; labut pa sang iya
sala, nga tungud sa iya ginpapakasala
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niya ang luda, agucl nga maghimo sia

sang malain sa mga mata ni lehoba.

17 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Manases, kag ang tanan nga ginhimo
niya, kag ang iya sala nga ginbuhat

niya, I wala bala masulat sa tolon-an sang

mga Kronika sang mga hari sa luda ?

18 Kag nagtolog si Manases upud sa

iya mga ginikanan, kag ginlubung sia

sa katamnan sang iya balay, sa katam-
nan ni Ussa, kag naghari nga salili niya

si Amon, nga iya anak.

Si Amoo, hari sa luda.

19 Nagsugud sa paghari si Amon
sang nagaedad sia sing duha ka pulo

kag duha ka tuig, kag naghari sia sa

Jerusalem sing duha ka tuig; kag ang
ngalan sang iya iloy amo si Mesulemet,
nga anak ni Harus, nga taga-Iotba.

20 Kag ginhimo niya ang malain sa

mga mata ni lehoba, subung sang gin-

himo ni Manases, nga iya amay.
21 Kag naglakat s[a. sa tanan nga

mga dalanon, nga ginlaktan sang iya

amay ; kag nag-alagad sia sa mga lara-

wan nga sa ila nag-alagad ang iya amay,
kag nagyaub sia sa atubangan nila.

22 Kag ginbayaan niya si lehoba, nga
Dios sang iya mga ginikanan, kag v/ala

maglakat sia sa dalanon ni lehoba.

23 Kag ang mga alagad ni Amon
nagpuluhon batok sa iya, kag ginpatay
nila ang hari sa iya balay.

24 Kag ang banwa sang duta nagpi-
las sa tanan nga mga nagpuluhon batok
sa hari nga si Amon, kag ang banwa
sang duta naghimo nga hari nga salili

niya kay losias, nga iya anak.

25 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Amon, nga ginhimo niya, l wala bala

masulat sa tolon-an sang mga Kronika
sang mga hari sa luda ?

26 Kag ginlubung sia sa iya lulubngan,

sa katamnan ni Ussa ; kag naghari nga
salili niya si losias, nga iya anak.

Paghari kag mga pagbaylo ni losias.—Ang tolon-an

sang kasogoan nga nakita sa Simbahan.

Ang pagkuha sang diwa(a.

Pagbiwat sang Paskua.

QQ SANG pagsugud ni losias sa pag-
^^ hari, nagaedad sia sing walo ka
tuig, kag naghari sia sa Jerusalem sing

katloan kag isa ka tuig. Kag ang nga-

lan sang iya iloy amo si Idida, nga anak
ni Adaia, nga taga-Boskat.

2 Kag ginhimo niya ang matadlung
sa mga mata ni lehoba, kag naglakat
sia sa tanan nga dalanon ni Dabid, nga •

iya amay, nga wala maglipas sa too,

bisan sa wala.

3 Kag nahanabu, sa ikapulo kag walo
ka tuig sang hari nga si losias, nga nag-
padala ang hari kay Sapan nga eskriba,

nga anak ni Asalia, nga anak ni Mesulam,
sa balay ni lehoba, nga nagasiling

:

4 "Taklad-ka kay Hilkia, nga pina-
kamataas nga saserdote : nga pagisipon
niya ang tanan nga kuarta nga ginpa-
dala sa Balay ni lehoba, kag nga gin-

tipon sa banwa sang mga manugbantay
sang gawang,

5 Kag nga igtugyan nila ini sa mga
kamut sang mga nagahilimo sang bulu-

haton, nga natulinan sila sa Balay ni

lehoba, kag nga pagihatag nila ini sa

mga nagahilimo sang buluhaton sa Ba-
lay, nga sa pagkaayo sang mga litik sang
Balay :

6 Sa mga panday, sa mga manugtu-
kud, kag sa mga albanyil, nga sa pagpa-
bakal sing kahoy kag bato nga binas-

basan, nga sa pagkaayo sang Balay.

7 Kag nga indi sila pagpangayoan sing

husay sang kuarta nga gintugyan sa ila

mga kamut, kay sila nagagawi nga may
katutum.

8 Niyan nagsiling ang pinapakama-
taas nga saserdote nga si Hilkia kay
Sapan nga eskriba :

" Ang tolon-an sang
kasogoan nakita ko sa Balay ni leho-

ba." Kag ginhatag ni Hilkias ang tolon-

an kay Sapan, kag ginbasa niya ini.

9 Kag nagkadto si Sapan, nga eskriba,

sa hari, kag naghatagsia sa hari sang su-

gid, kag nagsiling :
'* Ginula sang imo

mga alagad ang kuarta, nga nakita sa

simbahan, kag gintugyan nila sia sa mga
kamut sang mga nagahilimo sang bulu-

haton, nga natulinan sila sa Balay ni

lehoba."
10 Kag si Sapan, nga eskriba, nag-

sugid 7najt sa hari, nga nagasiling :
" Si

Hilkia nga saserdote, naghatag sa akon
sing isa ka tolon-an." Kag ginbasa ini

ni Sapan sa atubangan sang hari.

11 Kag nahanabu, sang nabatian sang
hari ang mga polong sang tolon-an sang
kasogoan, nga gingisi niya ang iya mga
panapton.

12 Kag nagsogo ang hari kay Hilkia,
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nga saserdote, kag kay Ahikam, nga
anak ni Sapan, kag kay Akbor, nga anak
ni Mikaia, kag kay Sapan, nga eskriba,

kag kay Asaia, nga alagad sang hari, nga
nagasiling

:

13 " Lakat-kamo kag pamangkota-nin-
yo si lehoba tungud sa akon, kag tungud
sa banwa, kag tungud sa bug-os nga
luda, nahanungud sa mga polong sini

nga tolon-an, nga nakita ; kay dakung
kasingkal ni lehoba amo ang nagdabdab
batok sa aton, tungud kay ang aton mga
ginikanan wala magpamati sang mga
polong sining tolon-an, nga sa paghimo
sono sa tanan nga ginsulat sa iya nga sa

aton."

14 Kag nagkadto si Hilkia, nga saser-

dote, kag si Ahikam, kag si Akbor, kag
si Sapan kag si Asaia, kay Hulda nga
manalagnang babae, nga asawa ni Salum,
anak ni Tikba, anak ni Karkas, nga bantay
sang mga panapton, nga nagapuyo sia

sa Jerusalem, sa ikaduha ka bahin sang
banwa, kag naghalambal sila sa iya.

15 Kag sia nagsiling sa ila: "Amo
ining ginasiling ni lehoba, nga Dios sa

Israel : Isiling-ninyo sa lalaki, nga nag-
padala sa inyo sa akon

:

16 Amo ining ginasiling ni lehoba;
Yari karon, igapadala ko diri ang kalaut
sa ibabaw sini nga duug, kag sa ibabaw
sang iya mga pumuluyo, sono sa tanan
nga mga polong sang tolon-an, nga gin-

basa sang hari sa luda.

17 Tungud kay ginbayaan nila ako,
kag nagsulunog sila sing mga pahamut
sa liwan nga mga dios sa pagpaakig sa

akon tungud sang tanan nga mga binuha-
tan sang ila mga kamut, ang akon kasing-
kal nagadabdab batok sini nga duug kag
indi m.agapalong.

18 Apang nahanungud sang hari sa
luda, nga nagpadala sa inyo, agud nga
magpalamangkot kamo kay lehoba, ma-
gasililing kamo sa iya sing amo ini

:

Amo ining ginasiling ni lehoba, nga
Dios ni Israel nahanungud sang mga
polong, nga nabatian mo

:

. 19 Tungud kay ang imo tagiposoon
naghumok, kag nagpaubus ka sa atuba-
ngan ni lehoba, sang pagkabati mo
sang ginmitlang ko batok sini nga duug
kag batok sa iya mga pumuluyo, kon
sayoron nga pagahapayon sila kag paga-
himalauton sila, kag tungud kay gingisi

mo ang imo mga panapton, kag naghibi

ka sa akon atubangan, ako man nagpa-
mati, siiing ni lehoba.

20 Tungud sini ako magapatipon sa
imo sa imo mga ginikanan, kag ikaw
pagatiponan sa paghidaet sa imo lu-

lubngan, kag indi makakita ang imo
mga mata sang tanan nga kalaut nga
igapadala ko diri sa ibabaw sini nga
duug," Kag ginsugid nila sa hari i7ii nga
polong.

QO KAG ang hari nagpadala, kag^^ nagtipon sa iya sang tanan nga
mga tigulang sa luda kag sa lerusalem.

2 Kag nagsaka ang hari sa Balay ni

lehoba, kag upud sa iya ang tanan nga
mga tawo sa luda, kag ang tanan nga
mga pumulu3^6 sa lerusalem, kag ang
mga saserdote,kagang mga manalagna,
kag ang bug-os nga banwa kutub sa

labing diyotay tubtub sa labing daku

;

kag ginbasa niya, nga nagapamati sila,

ang tanan nga mga polong sang katipan,

nga nakita sa Balay ni lehoba.

3 Kag nagtindig ang hari sa luyo sang
haligi, kag nagpakigkatipan sia sa atu-

bangan ni lehoba, nga ma^alalakat sila

sa olehe ni lehoba, kag magabalantay
sang iya mga sogo kag sang iya mga
pagpamatuud, kag sang iya mga pala-

tiikuran sa bug-os nila nga tagiposoon,

kag sa bug-os nila nga kalag, sa pagtu-
man sang mga polong sining katipan,

nga napanulat sa sadtong tolon-an. Kag
ang bug-OS nga banwa nagpakigambit
sang katipan.

4 Kag nagsogo ang hari sa pinapaka-
mataas nga saserdote, nga si Hilkia,

kag sa mga saserdote nga sa ikaduha ka
alintaga, kag sa mga manugbantay sang
gawang, nga pagkuhaon nila sa simba-
han ni lehoba ang tanan nga mga gamit,

nga ginhimo sila nga sa kay Baal kag
nga sa Ashera, kag nga sa bug-os nga
kasoldadosan sanglangit ; kag ginsunog
niya sila sa gowa sang lerusalem sa

latagon sang Kedron, kag ginpadala ni3'a

ang mga abo nila sa Bethel.

5 Kag ginkuha niya ang mga saserdote
sang mga larawan, nga gintukud sang
mga hari sa luda, agud nga magsulunog
sila sing mga pahamut sa mga matias
nga duug sa mga kabanwaanan sa luda
kag sa mga palibot sang lerusalem. Kag
ang mga nagasulunog sing mga pahamut
kay Baal, sa adlaw kag sa bulan, kag sa
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sodiako, kag sa bug^os nga kasoldadosan
sang langit.

6 Ginpapilak niya ang Ashera sa balay
ni lehoba, sa gowa sang Jerusalem, sa

kasLilgan sang Kedron, kag ginsiinog niya
sia sa kasulgan sang Kedron, kag gindog-
mok niya sia nga yab-ok kag ginholog
niya ang yab-ok niya sa ibabaw sang
mga lulubngan sang mga anak s^ng
banwa.

7 Kag ginguba niya ang mga balay
sang mga sodoiiinhon nga yadto sa

balay ni lehoba, nga sa ila nagahalabol
ang mga babae sang mga layanglayang
nga sa Ashera.

8 Kag ginpakari niya ang tanan nga
mga saserdote sa mga kabanwaanan sa

luda, kag ginhigkoan niya ang mga ma-
taas nga diiug, nga didto ang mga sa-

serdote nagasulunog sing mga pahamut,
kutub sa Geba tubtub sa Beer-seba ; kag
ginguba niya ang mga mataas nga duug
sang mga gawang nga yadto sila sa sa-

lamputansang gawang ni losue, pangolo
sang banwa, nga yadto sa kamut nga
wala, sa gawang sang banwa.
9 Apang ang mga saserdote sang mga

mataas nga cfuug wala magtalaklad sa

halaran ni lehoba sa Jerusalem ; apang
nagkalaon sila sang mga tinapay nga
walay tapay sa tunga sang ila mga litud,

10 Kag ginhigkoan niya ang Topet,
nga yadto sa nalupyakan sang anak ni

Hinom, agud nga wala sing magpaagi
pa sang iya anak nga lalaki kon sa iya

anak nga babae sa kalayo kay Molok.
11 Kag ginkuha niya ang mga kabayo,

nga ginhalad sang mga hari sa luda sa

adlaw, sa salamputan sang Balay ni le-

hoba, sa luyo sang hulot ni Netan-melek,
nga kapon, nga yara sa Parbaraim, kag
ginsunog niya sa kalayo ang mga kanga
sang adlaw.

12 Kag ginguba sang hari ang mga
halaran nga yadto sa ibabaw sang atup
sang hulut nga mataas ni Akas, nga
ginhimo sang mga hari sa luda, kag ang
mga halaran nga ginhimo ni Manases sa

duha ka patyo ang Balay ni lehoba, kag
nagdalagan sia kutub didto kag nagpilak
sang yab-ok nila sa kasulgan sang Ked-
ron,

13 Kag ginhigkoan sang hari ang mga
mataas nga duug nga yadto sa atubangan
sang lerusalem, sa kamut nga too sang
bukid sang Kalagiagan, nga ginpatindug
sila ni Salomon, nga hari sa Israel, kay

Astarot, nga kalangil-aran sang mga Si-

doninhon, kag kay Kemos, nga kalangil-
aran ni Moab, kag kay Milkom, nga
kalangil-aran sang mga inanak ni Anion.

14 Kag gindugmok niya ang mga
larawan, kag ginutiid niya ang mga
Asherim, kag ginpuno niya ang mga du-
ug nila sa mga tu)-an sang mga tawo.

15 Kag subung man ang halaran nga
yadto sa Bethel kag ang mataas nga du-
ug nga ginhimo ni leroboam, nga anakni
Nabat, nga tungud sa iya ginpapakasala
niya si Israel, yadtong halaran gid kag
ang m.ataas nga duug ginlaglag niya

;

kag ginsunog niya ang mataas nga duug
kag gindugmok niya sia nga yab-ok,
kag ginsunog niya ang Ashera.

16 Kag nagbalik si losias, kag sang
nakita niya ang mga lulubngan nga yadto
didto sa bukid, nagpadala sia kag nag-
kuha sang mga tul-an sa mga lulubngan,
kag ginsunog niya sila sa ibabaw sang
halaran, kag ginhigkoan niya sia sono
sa polong ni lehoba, nga ginbantala
sang tawo sang Dios, nga ginsingit niya
ining mga butang.

17 Kag ang hari nagsiling: "^Ano
bala nga pahanumdum ining ginatan-aw
ko ? " Kag ang mga tagabanwa nagsililing

sa iya: "Ini amo ang lulubngan sang
tawo sang Dios, nga nag-abut gikan sa

luda, kag nagsingit batok sa halaran sa

Bethel sang mga butang, nga ginhimo
mo."

18 Kag sia nagsiling: "Bayai-ninyo
sia ; walay sin-o nga maggiho sang iya

mga tul-an." Kag gintago nila ang iya

mga tul-an, kag ang mga tul-an sang
manalagna, nga nag-abut gikan sa Sa-
maria.

19 Kag subung man ang tanan nga
mga balay sang mga mataas nga duug
nga yadto sa mga kabanwaanan sa

Samaria, nga ginhimo sila sang mga
hari sa Israel sa pagpaakig kay lehoba,

ginkuha sila ni losias, kag naghimo sia

sa sila subung sang ginhimo niya sa Be-
thel.

20 Kag ginhalad niya sa ibabaw sang
mga halaran ang tanan nga mga saser-

dote sang m.ga mataas nga duug nga yadto
didto, kag ginsunog niya sa ibabaw nila

ang mga tul-an sang mga tawo ; kag
nagpauli sia sa lerusalem.

21 Kag nagsogo ang hari sa bug-os
nga banwa, nga nagasiling :

" Hilimo-
kamo sang Paskua kay lehoba, nga inyo
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Dios, sono sa nasulat sa tolon-an sini

nga katipan."

22 Wala gid mahimo ang subung
nga Paskua kutub sa mga panag-on
sang mga Hukom nga naghulukom sa

Israel, bisan sa tanan nga mga panag-
on sang mga hari sa Israel kag sang mga
hari sa luda.

23 Apang sa ikapulo kag walo ka tuig

sang hari, nga si losias, ginhimo yadtong
Paskua kay lehoba sa lerusalem.

24 Kag subung m.an ginkuha ni losias

ang mga manugpagowa sang mga espi-

ritu, kag ang mga manugpakot, kag ang
mga terapin, kag ang mga lawaran kag
ang tanan nga mga kalangil-aran nga
makita sa dutasaluda kagsa lerusalem,

nga sa pagtuman sang m.ga polong sang
kasogoan, nga napanulatsa tolon-an, nga
nakita sang saserdote nga si Hilkia sa

Balay ni lehoba,

25 Sa una niya v/ala gid sing hari nga
subung sa iya, nga nagliso kay lehoba
sa bug-OS niya nga tagiposoon, kag sa

bug-OS niya nga kalag, kag sa bug-os niya
nga kusug, sono sa tanan nga kasogoan
ni Moises ; bisan sa olehe niya nagtin-

dug ang isa nga subung sa iya.

26 Walay sapayan, wala na maguii
si lehoba sang dabdab sang iya daku nga
kaakig ; kay nagsiga ang iya kaakig ba-

tok kay luda, tungud sang tanan nga
mga pagpaakig, nga ginpaakig sa iya ni

Manases.
27 Kag nagsiling si lehoba :

" Paga-
kuhaon ko man sa akon atubangan ang
luda, subung nga ginkuha ko ang Israel,

kag pagaisikway ko ini nga bamvang
lerusalm, nga ginpili ko, kag ang balay
nga nahanungud sa iya nagsiling ako :

Ang akon ngalan magapuyo didto."

2S Kag ang iban sang mga binuhatan
ni losias, kag ang tanan nga ginhimo
niya, i wala bala tanan masulat sa tolon-

an sang mga Kronika sang mga hari sa

luda ?

29 Sa iya mga adlaw, si Paraon-Neko,
nga hari sa Egipto, nagtaklad batok sa

hari sa Asur sa suba sa Euprates, kag
naggowa batok sa iya ang hari nga si

losias ; apang sang nakita sia ni Ncko,

ginpatay niya sia sa Megido.

30 Kag ginbutang sia sang iya mga
alagad sa isa ka kanga, kag gindala nila

sia nga patay gikan sa Megido pa leru-

salem, kag ginlubung nila sia sa iya
lulubngan. Kag ang banwa sang duta

nagkuha kay loakas, nga anak ni losias,

kag ginhaplas nila sia, kag ginhimo nila
sia nga hari nga salili sang iya amay.

Si Icakas, si loiakim kag si loiakia, mfa hari

sa luda.

31 Nagsugud sa paghari si loakas,
sang nagaedad sia sing duha ka piilo
kag tatlo ka tuig, kag naghari sia sing
tatlo ka bulan sa lerusalem. Kag ang
ngalan sang iya iloy amo si Amutal, nga
anak nga babae ni leremias, nga taga-
Libna.

32 Kag ginhimo niya ang malain sa
m.ga mata ni lehoba, sono sa tanan nga
ginhimo sang iya mga ginikanan.

33 Kag ginbilango sia ni Paraon-Neko,
sa Ribla, sa duta sa Hamat, agud nga
indi maghari sia sa Jerusalem ; kag
ginsilotan niya ang duta sang isa ka
bayad nga isa ka gatus ka talanton nga
pilak kag isa ka talanton nga bulawan.

34 Kag ginhimo ni Paraon-Neko nga
hari si Eliakim, nga anak ni losias, nga
salili ni losias, nga iya amay, kag ginili-

san niya ang iya ngalan sa kay loiakim

;

kag ginkuha niya si loakas, kag nagkad-
to sia sa Egipto, kag namatay sia didto.

35 Kag si loiakim naghatag kay Para-
on sang pilak kag sang bulawan ; apang
ginpabilihan niya ang duta sa luda nga
sa paghatag sining kuarta, sono sa
sogo ni Paraon ; kag nagsukot sia sang
pilak kag bulawan sa banwa sang duta,
sa tagsatagsa sono sang iya kabiiihanan,
nga sa paghatag kay Paraon-Neko.

36 Nagsugud sa paghari si loiakim
sang nagaedad sia sing duha ka piilo

kag lima ka tuig, kag naghari sia sing
napiilo kag isa ka tuig sa lerusalem.
Kag ang ngalan sang iya iloy, amo si

Sebuda, nga anak ni Pedaia, nga taga-
Ruma.

37 Kag ginhimo niya ang malain sa
mga mata ni lehoba, sono sa tanan nga
ginhimo sang iya mga ginikanan.

QA SA iya panag-on nagtaklad si Na-^t bukodonosor, nga hari sa Babilo-
nia, nga sa iya nag-alagad si loiakim
sing tatlo ka tuig ; ugaling nagbalik sia

kag naglalis batok sa iya.

2 Kag si lehoba nagpadala batok sa
iya sang mga kasoldadosan nga mga
Kaldeinhon, kag mga kasoldadosan nga
mga Araminhon, kag mga kasoldadosan
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nga mga Moabinhon, kag mga kasolda-

dosan sang mga anak ni Amon ; kag
ginpadala niya sila batok sa luda sa

pagiaglag sa iya, sono sang polong ni

lehoba nga ginhambal niya tungud sa

iya mga alagad nga mga manalagna.

3 Sa pagkamatuud gid, nag-abut ini

batok sa luda tungud sang sogo ni leho-

ba nga sa pagkuha sa iya sa iya atuba-
ngan, tungud sang mga sala ni Manases,
sono sang tanan nga ginhimo niya

:

4 Subung man tungud sang dugo nga
walay sala nga ginula niya ; kay ginpuno
niya ang Jerusalem sa dugo nga walay
sala; kag si lehoba wala magbuut sa

pagpatawad.
5 Kag ang iban sang mga binuhatan

ni loiakim, kag ang tanan nga ginhimo
niya, i wala bala masulat sa tolon-an
sang mga Kronika sang mga hari sa

luda?
6 Kag nagtolog si loiakim upud sa

iya mga ginikanan, kag naghari nga sa-

lili niya si loiakin, nga iya anak.

7 Kag ang hari sa Egipto wala na
maggowa sa iya duta ; kay ang hari sa

Babilonia nagkuha sang tanan nga iya

sang hari sa Egipto, kutub sa kasulgan
sang Egipto tubtub sa suba sang
Euprates.

8 Nagsugud sa paghari si loiakin sang
nagaedad sia sing napulo kag walo ka
tuig, kag naghari sia sa lerusalem sing

tatlo ka bulan. Kag ang ngalan sang
iya iloy amo si Neusta, nga anak ni

Elnatan, nga taga-Ierusalem.

9 Kag ginhimo niya ang malain sa
mga mata ni lehoba, sono sang tanan
nga ginhimo sang iya amay.

Ang pamuno sang kabikahan.

10 Sa sadtong panag-on nagtalaklad
ang mga alagad ni Nabukudonosor, nga
hari sa Babilonia, batok sa lerusalem,

kag ang banwa ginsugdan sa paglibot.

11 Kag nag-abut si Nabukudonosor,
nga hari sa Babilonia, batok sa banwa,
sang ginalibutan pa sia sang iya mga
alagad.

12 Kag naggowa si loiakin, nga hari sa

luda, sa hari sa Babilonia, sia kag ang iya

iloy, kag ang iya mga alagad, kag ang
iya mga dunganon, kag ang iya mga ka-
pon. Kag gindakup sia sang hari sa Ba-
bilonia sa ikawalo ka tuig sang iya
paghari.

13 Kag ginkuha niya didto ang tanan
nga mga bahandi sang Balay ni lehoba,
kag ang mga bahandi sang balay sang
hari, kag gintipiktipik niya ang tanan
nga mga gamit nga bulawan, nga gin-

himo ni Salomon, nga hari sa Israel,

nga sa simbahan ni lehoba, subung sang
ginmitlang ni lehoba.

14 Kag ginpaliton niya sa kahihagan
ang bug-OS nga lerusalem, ang tanan nga
mga dunganon, kag ang tanan nga mga
tawo nga maisug, napulo ka libo ka
mga bihag ; upud ang tanan nga mga
panday kag mga panday sa salsalon,

nga wala gid sing nabilin, luwas ang
mga labing imol sa banw^a sang duta.

15 Kag ginpaliton niya si loiakin sa

Babilonia; kag ginpaliton niya nga bihag
gikan sa lerusalem pa Babilonia ang
iloy sang hari, kag ang mga asawa sang
hari, kag ang iya mga kapon, kag ang
mga gamhanan sang duta

;

16 Ang tanan nga mga tawo nga
maisug, nga pi to ka libo sila, kag ang
mga panday kag ang mga panday sa
salsalon, nga isa ka libo sila, ang tanan
nga mga makusug nga sa paghimo sang
inaway ; kag gindala sila nga mga bihag
sang hari pa Babilonia.

Si Sedekias katapusan nga hari sa luda.—Giaalaglag

ni Nabukodonosor ang lerusalem, kag ginadala

niya nga bihag ang banwa sang iuda.

17 Kag ang hari sa Babilonia naghimo
nga hari nga salili ni loiakin kay Mata-
nias, nga iya bata, kag ginilisan niya
ang iya ngalan sa kay Sedekias.

18 Nagsugud sa paghari si Sedekias
sang nagaedad sia sing duha ka piilo

kag isa ka tuig, kag naghari sia sing
napulo kag isa ka tuig sa lerusalem.
Kag ang ngalan sang iya iloy amo si A-
mutal, nga anak ni leremias, nga taga-

Libna.

19 Kag ginhimo niya ang malain sa

mga mata ni lehoba, sono sang tanan
nga ginhimo ni loiakim.

20 Kay tungud sang kaakig ni lehoba
batok sa lerusalem kag batok sa luda,

tubtub nga gintabog niya sila sa iya atu-

feangan, naglalis si Sedekias batok sa

had sa Babilonia.

QC KAG nahanabu, sa ikasiam ka^^ tuig sang iya paghari, sa bulan
nga ikapulo, sa ikapiilo sang bulan nga
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si Nabukodonosor, nga hari sa Babilonia,

nag-abut, sia kag ang tanan niya nga
kasoldadosan, batok sa lerusalem, kag
nagpahamtang sia sing dulugan batok

sa iya, kag nagpalatindug sila batok sa

iya sing mga kapag-unan sa palibot.

2 Kag nalibutan ang banwa tubtub

sang ikapulo kag isa ka tuig sang hari

nga si Sedekias.

3 Sa ikasiam sang bulan naglandas
ang gutum sa banwa, kag wala na sing

tinapay nga sa banwa sang duta.

4 Kag nahimo ang litik sa banwa,
kag nagpalalagyo sa kagab-ihon ang
tanan nga mga tawo sa pag-awayan, sa

dalan sang gawang nga yara sa tunga
sang duha ka kuta, malapit sa ka-

tamnan sang hari, sang yara ang mga
Kaldeinhon batok sa banwa sa pali-

bot ; kag ang hari napakadto sa dalan
sang kapatagan.

5 Kag ang kasoldadosan sang mga
Kaldeinhon nagsunud sa hari, kag ginda-

kup niya sia sa mga kapatagan sa leriko,

kag nag-alaplaag sa iya ang bug-os niya

nga kasoldadosan.
6 Kag gindakup niia ang hari, kag

ginpataklad nila sia sa hari sa Babilo-

nia sa Ribla, nga didto nagmilitlang
sila sing paghukom batok sa iya.

7 Kag ginpaniugutan nila ang mga
anak ni Sedekias sa iya atubangan, kag
kay Sedekias ginlukat nila ang mga
mata ; kag sang nagapus sang mga
talikala nga tumbaga, gindala nila sia

sa Babilonia.

8 Kag sa bulan nga ikalima, sa ikapito

sang bulan, nga amo ang ikapulo kag
siam ka tuigni Nabukodonosor, nga hari

sa Babilonia, nagsulud sa lerusalem si

Nabusaradan, nga pangolo sang mga
bantay, nga alagad sang hari sa Babi-
lonia.

9 Kag ginsunog niya ang Balay ni

lehoba, kag ang balay sang hari, kag
ang tanan nga mga kabalayan sa Jeru-
salem ; kag ang tanan nga mga balay
sang mga dunganon ginsunog niya sa

kalayo.
10 Kag ang tanan nga kasoldadosan

sang mga Kaldeinhon, nga yadto upud
sang pangolo sang mga bantay, nagguba
sang mga kuta sang lerusalem pa libot.

11 Kag nahanungud sang nabilin sa
banwa, sang mga nagkalabilin didto sa
banwa, kag sang mga manugpalagyo,nga
nagsilimpou sa hari sa Babilonia, kag

sang mga nagkalabilin sang kadam-an,
ginpaliton sila ni Nabusaradan, nga
pangolo sang mga bantay.

12 Walay sapayan, sa tunga sang mga
labing imol sang duta ginpabayaan ni

Nabusaradan, nga pangolo sang mga
bantay, ang iban, agud nga manginma-
nugubas kag mangungum.a sila.

13 Kag ginpamoong sang mga Kalde-
inhon ang mga haligi nga tumbaga, nga
yadto sa Balay ni lehoba, kag ang mga
tuiungtungan, kag ang dagat nga tum-
baga, nga yadto sa Balay ni lehoba, kag
gindala" nila ang tumbaga nila sa Babi-

lonia.

14 Ginkuha man nila ang mga ala-

bohan, kag ang mga sudsud, kag ang
mga kimpit, kag ang mga luwag, kag
ang tanan nga mga gamit nga tumbaga,
nga sa ila nag-alalagad sila.

15 Kag ang mga insensario, ang mga
batiya, ang tanan nga bulawan subung
nga bulawan, kag ang tanan nga pilak

subung nga pilak, zngtanan gindala sang
pangolo sang mga bantay.

16 Nahanungud sang duha ka haligi,

sang dagat nga bugtong kag sang mga
tuiungtungan, nga ginhimo ni Salomon
nga sa Balay ni lehoba : wala sing

timbang nga sa tumbaga sinang tanan
nga mga gamit.

17 Ang kataason sang isa ka haligi

nanginnapiilo kag walo ka maniko, kag
may isa ka oloolo nga tumbaga sa iba-

baw; kag ang kataason sang oloolo

nangintatlo ka maniko, kag sa ibabaw
sang oloolo may isa ka linala kag mga
granana sa palibot, ang tanan tumbaga;
kag kaangay sa sini sa ila may iya ang
ikaduha ka haligi upud ang linala.

18 Kag ginkuha sang pangolo sang
mga bantay si Seraia, nga pangolo nga
saserdote, kag si Soponias nga ikadu-

ha nga saserdote, kag ang tatlo ka
bantay sang atangan.

19 Kag sa banv/a nagkuha sia sang isa

ka kapon, nga amo sia ang tinulinan

sang tinawo sa pag-awayan, kag lima ka
lalaki sang mga nagatalan-aw sang na-

wung sang hari, nga nakita sila sa ban-
wa, kag ang pangolo nga eskriba sang
kasoldadosan, nga tinulinan sa paglista

sang tinav/o sang kadutaas, kag kan-

uman ka lalaki sa tunga sang banwa
sang duta, nga nakita nila sa banwa.
20 Ginkuha ini sila ni Nabusaradan,

nga pangolo sang mga bantay, kag
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gindala niya sila sa Ribla, sa hari sa Ba-
bilonia.

21 Kag ginpilas kag ginpatay sila, sa

Ribla, sang hari sa Babilonia, sa duta nga
Hamat. Kag glnpalitoii ang luda gikan
sa ibabaw sang iya duta.

22 Kag nahanungud sang banwa nga
nabilin sa duta sa luda kag nga si Nabu-
kudonosor, nga hari sa Babilonia, nagpa-
bilin,ginbutangsang hari nga gobernador
sa ibabaw nila si Gedalias, nga anak ni

Ahikam, nga anak ni Sapan.

23 Kag sang nakabati ang tanan nga
mga pangolo sang kasoldadosan, sila kag
ang ila mga tinawo, nga ginbutang sang
hari sa Babilonia nga gobernador si

Gedalias, nag-alabut sila kay Gedalias sa

Mispa, kon sayoron si Ismael, nga anak
ni Netanias, kag si lohanan, nga anak ni

Karea, kag si Seraia, anak ni Tanhumet,
nga taga-Netopa, kag si lasanias, nga
anak Maakanhon, sila kag ang ila mga
tinawo.

24 Kag si Gedalias nagsumpa sa ila,

sa ila kag sa ila mga tinawo, kag nag-
siling sa ila :

" Indi kamo magkalahad-
luk nga magmanginalagad kamo sang
mga Kaldeinhon

;
puluye-kamo sa duta,

kag alalagad-kamo sa hari sa Babilonia,

kag may kaayo kamo.
25 Apang nahanabu sa bulan nga ika-

pito, nga nag-abut si Ismael, nga anak ni

Metanias, anak ni Elisama, sa kaliwatan
Dga harianon, kag ang napiilo ka lalaki

upud sa iya, kag ginpilas nila si Gedalias,
kag namatay sia, subung man ang nga
ludio kag ang mga Kaldeinhon nga
yadto upud sa iya sa Mispa.

26 Kag ang bug-os nga banwa, kutub
sa labing magamay tubtub sa labing
dalagku kag ang mga pangolo sang ka-
soldadosan, nagtilindug sila kag nagka-
ladto sila sa Egipto, kay nahadluk sila

sa mga Kaldeinhon.

27 Kag nahanabu, sa ikakatloan kag
pito ka tuig sang pagliton kay loiakin,

nga hari sa luda, sa bulan nga ikapiilo

kag duha, sa ikaduha ka piilo kag pito

sang bulan, nga si Ebil-Merodak, nga
hari sa Babilonia, sa tuig nga pagsugud
niya sa paghari, ginbayaw niya ang olo
ni loiakin, nga hari sa luda, 7iga ginkuha
sia sa biiangoan,

38 Kag naghambal sia sa iya sing ma-
ayo, kag ginbutang niya ang iya lingko-

ran sa ibabaw sang lingkoran sang mga
hari nga upud sa iya sa Babilonia.

29 Kag ginilisan niya ang iya mga
panapton sa biiangoan, kag nagkaon
sia sing tinapay gihapon sa atubangan
niya sa tanan nga mga adlaw sang iya

kabuhi.

50 Kag nahanungud sang iya ikabuhi,

ginhatag sa iya ang iya ikabuhi nga
dalayon gikan sa hari, sa adlawadlaw,
sang tanan nga mga adiaw sang iya
kabuhi.

ANG
NAHAUNA NGA TOLON-AN

SANG MGA

KRONIKA.

Ang napulo ka mga piaakaaoiay, kutub kay Adam
tubtub kay Noe.—Ang mga anak ni Noe kag

ang ila mga kaliwatan.

1SI Adam, si Set, si Enos

;

2 Si Kainan, si Mahalaleel, si lared ;

3 Si Enok, si Matusalem, si Lamek

;

4 Si Noe, si Sem, si Kam kag si lapet.

5 Ang mga anak ni lapet : si Gomer,

si Magog, si Madai, si laban, si Tubal,

si Mesek kag si Tiras.

6 Ang mga anak ni Gomer : si Aske-
nas, si Ripat kag si Togarma.

7 Ang mga anak ni laban: si Elisa,

si Tarsis, si Kitim kag si Dodanim.
8 Ang mga anak ni Kam : si Kus, si

Misraim, si Put kag si Kanaan.

9 Ang mga anak ni Kus : si Seba, si

510

^



1. 10. I KRONIKA. 1.46.

Habila, si Sabta, si Raama kag si Sab-
teka. Kag ang mga anak ni Raama

:

si Saba kag si Dedan.
10 Si Kus nagpanganak kay Nimrod :

ini sia nagsugud sa pagkagamhanan sa

duta.

11 Si Misraim nagpanganak kay Lu-
dim, kay Anamim, kay Leabim, kay
Naptuim,

12 Kay Patrusim kag kay Kasluim :

sa ila sini naggilikan ang mga Pilistin-

hon kag ang mga Kaptorinhon.
13 Si Kanaan nagpanganak kay Sidon,

nga iya panganay, kag kay Het,

14 Kag sa Hetinhon, kag sa lebusin-

hon kag sa Amorinhon, kag sa Ger-
gesinhon,

15 Kag sa Hebinhon, kag sa Arkin-
hon kag sa Sininhon ;

16 Kag sa Arbadinhon, kag sa Sema-
rinhon kag sa Hamatinhon.

17 Ang mga anak ni Sem : si Elam,
si Asur, si Arpaksad, si Lud, si Aram,
si Us, si Hul, si Geter kag si Mesek.

18 Si Arpaksad nagpanganak kay
Sela, kag si Sela nagpanganak kay
Heber.

19 Kag kay Heber nagkalataw ang
duha ka anak nga lalaki : ang ngalan
sang isa amo si Peleg, tungud kay sa
iya mga kaadlawan ginpahatpahat ang
duta, kag ang ngalan sang iya utud amo
si loktan.

20 Kag si loktan nagpanganak kay
Elmodad, kay Selep, kay Hasarmabet
kag kay lera.

21 Kay Hadoram, kay Usal, kay
Dikla

;

22 Kay Hebal, kay Abimael, kay
Saba

;

23 Kay Opir, kay Habila kag kay
lobab, tanan sila mga anak ni loktan.

Aug napulo ka mga piuakaamay kuiub kay Sem
tubtnb kay Abraham.—Ang mga aoak ni

Abraham kag ang ila mga kaliwatan.

24 Si Sem, si Arpaksad, si Sela
;

25 Si Heber, si Peleg, si Reu,

;

26 Si Serug, si Nakor, si Tare
;

27 Si Abram, nga sia amo si Abra-
ham..

28 Ang mga anak ni Abraliam^ : si

Isaak kag si Ismael.

29 Kag ini sila among ila mga kali-
watan : ang panganay ni Ismael : si

Nabayot; sang olehe si Sedar, si

Adbeel, si Mibsam
;

30 Si Misma, si Duma, si Masa, si

Hadad, si Tema
;

31 Si letur, si Napis kag si Kedma.
Ini sila amo ang mga anak ni Ismael.

32 Kag ang mga anak ni Ketura, nga
babae ni Abraham, nag-anak kay
Simran, kay loksan, kay Medan, kay
Madian, kay lesbak kag kay Sua.
Ang mga anak ni loksan : si Seba kag si

Dedan.

33 Kag ang mga anak ni Madian : si

Epa, si Eper, si Henok, si Abida kag
si Elda : ining tanan nangin mga anak ni
Ketura.

34 Kag si Abraham napanganak kay
Isaak. Ang mga anak ni Isaak: si

Esau kag si Israel.

35 Ang mga anak ni Esau : Si Elipas,
si Rehuel, si leus, si lalam kag si Kore.

36 Ang mga anak ni Elipas : si Te-
man, si Omar, si Sepi, si Gatam, si

Kenas, si Timna kag si Amalek.
37 Ang mga anak ni Rehuel : si

Nahat, si Sera, si Sama kag si Misa.
38 Ang mga anak ni Seir : si Lotan,

si Sobal, si Sibeon, si Ana, si Dison, si

Eser kag si Disan.

39 Ang mga anak ni Lotan : si Hori
kag si Homan; kag si Timna nangin-
litud nga babae ni Lotan.
40 Ang mga anak ni Sobal : si Alyan,

si Manahat, si Ebal, si Sepi kag si Onam.
Ang m.ga anak ni Sibeon : si Aya kag
si Ana.

41 Ang mga anak ni Ana : si Dison.
Ang mga anak ni Dison : si Hamran, si

Esban, si Itran kag si Keran.
42 Ang mga anak ni Eser : si Bilan, si

Saaban kag si laakan. Ang mga anak
ni Disan : si Hus kag si Aran.

43 Yari karon ang mga hari nga nag-
halari sa duta ni Edom, sa wala pa mag-
pahari sing hari sa ibabaw sang mga ina-
nak ni Israel : si Bela, nga anak nga lalaki
ni Beor. Kag ang ngalan sang iya banwa
among Dinaba.

44 Kag sang pagkapatay ni Bela, nag-
hari nga salili niya si lobab, nga anak
ni Sera, nga taga-Bosra.

45 Kag sang pagkapatay ni lobab,
naghari nga salili niya si Husam, sa du-
ta sang mga Temaninhon.

46 Sang pagkapatay ni Husan, nagha-
ri nga salili niya si Adad, nga anak ni
Bedad; nga ginpilas niya si Madian sa
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latagon sang Moab ; kag ang ngalan sang

iya banwa among Abit.

47 Sang pagkapatay ni Adad, naghari

nga salili niya si Samla, nga taga-

Masreka.
48 Sang pagkapatay ni Samla, naghari

nga salili niya si Saul, nga taga-Kehobot
sang suba.

49 Sang pagkapatay ni Saul, naghari
nga salili niya, si Baal-Hanan, nga anak
ni Akbor.

50 Sang pagkapatay ni Baal-Hanan,
naghari nga salili niya si Adad, nga ang
ngalan sang iya banwa among Pai ; kag
ang ngalan sang iya asawa si Mehetabel,
anak nga babae ni Hatred, nga anak nga
babae ni Me-sahab.

51 Kag napatay si Adad. Kag may
mga pangolo sa Edom : ang pangolo nga
si Timna, ang pangolo nga si Alya, ang
pangolo nga si letet

;

52 Ang pangolo nga si Oholibama,
ang pangolo nga si Ela, ang pangolo nga
si Pinon;

53 Ang pangolo nga si Kenas, ang
pangolo nga si Teman, ang pangolo nga
si Mibsar

;

54 Ang pangolo nga si Magdiel, ang
pangolo nga si Iram. Ini sila nangin-
pangolo sa Edom.

Ang aapulo kag duha ka mga anak ni Israel,

kag ang mga kaliwatan ni luda.

2YARI karon ang mga anak ni Israel

:

si Ruben, si Simeon, si Lebi, si luda,

si Isak-ar, si Sabulon ;

2 Si Dan, si lose, si Benyamin, si

Neptali, si Gad kag si Aser.

3 Ang mga anak ni luda : si Er, si

Onan kag si Sela. Nagkalatawo sa iya

ining tatio sa anak nga babae ni Sua,

nga Kanaanhon. Kag si Er, nga pa-
nganay ni luda, nanginmalain sa mga
mata ni lehoba, kag ginpatay niya sia.

4 Kag si Tamar, nga iya umagad nga
babae, nag-anak sa iya kay Peres kag
kay Sera. Ang tanan nga mga anak ni

luda nanginlinia.

5 Ang mga anak ni Peres : si Hesron
kag si Hamul.

6 Kag ang mga anak ni Sera : si

Simri, si Etan ; si Heman, si Kalkol kag
si Dara : tanan sila, lima.

7 Ang mga anak ni Karmi : si Akar,
nga naggamo sa Israel, sang naglapas
sia nahanungud sang tinagudilian.

8 Kag ang mga anak ni Etan : si Asa-
ria.

9 Kag ang mga anak nga nagkalatawo
kay Hesron : si leramiel, si Ram kag si

Kelubai.
10 Kag si Ram nagpanganak kay

Aminadab ; kag si Aminadab nagpanga-
nak kay Naason, nga pangolo sang mga
inanak ni luda.'

11 Kag si Naason nagpanganak kay
Salma ; kag si Salma nagpanganak kay
Boos;

12 Kag si Boos nagpanganak kay
Obed ; kag si Obed nagpanganak kay
Isai;

13 Kag si Isai nagpanganak kay
Eliab, nga iya panganay ; kag kay Abi-
nadab, ang ikaduha ; kag kay Siam, ang
ikatlo

;

14 Kay Nataneel, ang ikap-at; kay
Radai, ang ikalima

;

15 Kay Osem, ang ikan-um ; kay Da-
bid, ang ikapito.

16 Kag ang ila mga litud nga babae
si Sarbia kag si Abigail. Ang mga
anak ni Sarbia nangintatlo : si Abisai,

si loab kag si Asael.

17 Kag si Abigail nagpanganak kay
Amasa, nga ang amay ni Amasa amo si

leter, nga Ismaelinhon.
18 Kag si Kaleb, nga anak ni Hesron,

nagpanganak sing mga anak kay Asuba,
nga iya asawa, kag kay Beriot ; kag yari

karon ang mga anak niya : si leser, si

Sobab kag si Ardon.
19 Kag sang pagkapatay ni Asuba,

ginpangasawa ni Kaleb si Eprata, nga
sa iya nagpanganak sia kay Hur.

20 Kag si Hur nagpanganak kay Uri

;

kag si Uri nagpanganak kay Besaleel.

21 Sang olehe nagsuliid si Herson sa
anak nga babae ni Makir, nga amay ni

Galaad, nga ginpangasawa niya sia, sang
nagaedad sia singkan-uman ka tuig ; kag
sia nagpanganak sa iya kay Segub.

22 Kag si Segub nagpanganak kay lair,

nga sia nagtagiya sang duha ka piilo

kag tatlo ka mga kabanwaanan sa duta
sa Galaad.

23 Kag ginkuha niya kay Gasur kag
kay Aram ang mga banwa ni lair, ang
Kenat pati ang iya mga minoro, nga
mga kan-uman ka banwa. Ining tanan
mga anak ni Makir, nga amay ni

Galaad.

24 Kag sang napatay si Hesron
sa Kaleb-Eprata, si Abia nga asawa
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nl Hesron nag-anak sa iya kay Asur,
nga amay ni Tekoa.

25 Kag ang mga anak ni lerameel,
nga panganay ni Hesron, nanginamo
si R.am, ang iya panganay, kag si Bana,
kag si Orem, kag si Osem kag si

Ahia.
26 Kag si lerameel may isa ka asawa

nga ginahingalanan nga si Atara, nga na-

nginiloy ni Onam.
27 Kag ang mga anak ni Ram, nga

panganay ni lerameel, nanginamo si

Maas, si lam.in, kag si Eker.
28 Kag ang mga anak ni Onam na-

nginamo si Samai kag si lada. Ang
mga anak ni Samai : si Nadab kag si

Abisur.

29 Kag ang ngalan sang asawa ni

Abisur amo si Abihail, nga sa iya nag-
anak sia kay Aban kag kay Molid.

30 Kag ang mga anak ni Nadab : si

Seled kag si Apaim. Kag si Seled na-

matay nga wala sing mga anak.

31 Kag ang mga anak ni Apaim : si

Isi ; kag ang mga anak ni Isi : si Sesan.
Kag ang mga anak ni Sesan : si Alai.

32 Ang mga anak ni lada, utud nga
lalaki ni Simai : si leter kag si lonatan.
Kagnamatay si leter nga wala sing mga
anak.

33 Kag ang mga anak ni lonatan : si

Pelet kag si Sasa. Ini sila nangin mga
anak ni lerameel.

34 Kag si Sesan wala sing mga anak
nga lalaki, kondi mga anak nga babae.
Kag si Sesan may isa ka alagad nga
Egiptohanon, nga ginahingalanan nga si

lara.

35 Kag ginpaasawa ni Sesan kay lara,

nga iya alagad, ang iya anak nga babae

;

kag sia nag-anak sa iya kay Atai.

36 Kag si Atai nagpanganak kay
Natan, kag si Natan nagpanganak kay
Sabad

;

37 Kag si Sabad nagpanganak kay
Eplal, kag si Eplal nagpanganak kay
Obed;

38 Kag si Obed nagpanganak kay
lehu, kag si lehu nagpanganak kay
Asarias

;

39 Kag si Asarias nagpanganak kay
Heles, kag si Heles nagpanganak kay
Elasa ;

40 Kag si Elasa nagpanganak kay Sis-

raai, kag si Sismai nagpanganak kay
Salum

;

41 Kag si Salum nagpanganak kay

lekamia, kag si lekamia nagpanganak
kay Elisama.

42 Kag ang mga anak ni Kaleb, nga
utud ni lerameel : si Mesa, ang iya pa-
nganay, nga nanginamay ni Sip ; kag
ang mga anak ni Maresa, nga amay ni

Hebron.

43 Kag ang mga anak ni Hebron: si

Kore, si Tapua, si Rekem kag si Sema.
44 Kag si Sema nagpanganak kay

Raham, nga amay ni lorkeam ; kag si

Rekem nagpanganak kay Samai.

45 Kag ang anak ni Samai si Maon

;

kag siMaon, nanginamay ni Batsur.

46 Kag si Epa, babae ni Kaleb, nag-
anak sa iya kay Karan, kay Mosa kag
kay Gases. Kag si Karan nagpanga-
nak kay Gases.

47 Kag ang mga anak ni ladai: si

Regem, si lotara, si Gesan, si Pelet, si

Epa kag si Saap.

48 Si Maaka, nga babae ni Kaleb,
nag-anak sa iya kay Seber kag kay Tira-
na.

49 Kag ginpanganak man niya sa iya
si Saap, nga amay ni Madmana, kag
si Seba, nga amay ni Makbena kag
amay ni Gibea. Kag si Aksa nangin-
anak nga babae ni Kaleb.

50 Ini sila mga anak ni Kaleb, nga
anak ni Hur, nga panganay ni Eprata

:

si Sobal, nga amay ni Kiriat-iearim
;

51 Si Salma, nga amay ni Betlehem
;

si Arep, nga amay ni Bet-gader.

52 Kag si Sobal, nga amay ni Kiriat-

iearim, may mga anak : si Haroe, ang
katunga sang Menuhot.

53 Kag ang mga panimalay ni Ki-
riatiearim : ang mga Itreinhon, ang
mga Putinhon, ang mga Sumatinhon
kag ang mga Misrainhon; nga sa ila

naggilikan ang mga Sorainhon, kag ang
mga Estaolinhon.

54 Ang mga anak ni Salma : si Bet-
lehem kag ang mga Netopatinhon,
Atarot Bet-Ioab kag ang katunga sang
mga Manahetinhon, nga mga Soretin-

hon
;

55 Kag ang mga panimalay sang mga
eskriba, nga nagapuluyo sa labes, ang
mga Tiratinhon, ang mga Simatinhon,
angmga Sukatinhon. Amo ini sila ang
mga Kininhon nga naggilikan kay Ha-
mat, nga amay sang balay ni Rekab.
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Mga kaliwataa nl Dabid.

3 INI sila among mga anak ni Dabid,
11ga nagkalatawo sa iya sa

Hebron : Ang panganay, si Amnon, kay
Ahinoam nga taga-Iesreel : angikaduha,
si Daniel, kay Abigail, nga taga-
Karmelo

:

2 Ang ikatlo, si Absalom, nga anak ni

Maaka, anak nga babae ni Talmai, nga
hari sa Gesur ; ang ikap-at, si Adonias,
nga anak ni Agit ;

3 Ang ikalima, si Sepatias, kay Abi-
tal ; ang ikan-um, si Itream, kay Egla,

nga iya asawa.

4 Ining anuni nagkalatav>/^o sa iya sa

Hebron, diin naghari sia sing pito ka
tuig kag anum ka bulan ; kag sa olehe
naghari sia sing katloan kag tatlo ka
tuig sa lerusalem.

5 Kag ini sila nagkalatawo sa iya

sa lerusalem; si Simea, si Sobab, si

Natan kag si Salomon, apat ka anak
kay Batseua, nga anak nga babae ni

Amiel:
6 Kag si Ibar, si Elisama, si Eli-

pelet

;

7 Si Noga, si Nepeg, si lapia

;

8 Si Elisama, si Eliada kag si Eli-

pelet : siam sila.

9 Ining tanan nangin mga anak ni

Dabid, walay labut sang mga anak sang
iya mga babae ; kag si Tamar litud nila

nga babae.

10 Ang anak ni Salomon amo si

Roboam, nga ang iya anak, si Abia;
nga ang iya anak, si Asa ; nga ang iya

anak, si losapat

;

11 Nga ang iya anak, si loram; nga
ang iya anak, si Okosias ; nga ang iya

anak, si loas

;

12 Nga ang iya anak, si Amasias ; nga
ang iya anak, si Asarias ; nga ang iya

anak, si lotam

;

13 Nga ang iya anak, si Akas; nga
ang iya anak, si Esekias ; nga ang iya

anak, si Manases

;

14 Nga ang iya anak, si Amon ; nga
ang iya anak, si losias.

15 Kag ang mga anak ni losias:

ang panganay, si lohanan ; ang ikaduha,
si loiakim ; ang ikatlo, si Sedekias ; ang
ikap-at, si Salum.

16 Kag ang mga anak ni loiakim

:

si lekonias, nga iya anak ; si Sedekias,
nga iya anak.

17 Kag ang mga anak ni lekonias
nga bihag : si Salatiel, nga iya anak,

18 Kag si Malkiram, si Pedaia, si

Senasar, si lekamia, si Hosama kag
si Nedabia.

19 Kag ang mga anak ni Pedaia : si

Sorobabel kag si Simi. Kag ang mga
anak ni Sorobabel : si Mesulam, si

Hananias kag si Selomit, nga iya utud
nga babae

;

20 Sa olehe si Hasuba, si Ohel, si

Berekias, si Hasadia kag si lusab-
Hesed : lima sila.

21 Kag ang mga anak ni Hananias

:

si Pelatias kag si lesaias, nga mga anak
ni Repaias, mga anak ni Arnan, mga
anak ni Obdias kag mga anak ni Seka-
nias.

22 Ang mga anak ni Sekanias : si

Semaia ; kag ang mga anak ni Semaia

:

si Hatus, si Igal, si Barias, si Nearias
kag si Sapat : anum sila.

23 Kag ang mga anak ni Nearias : si

Elioenai, si Esekias kag si Asrikam

:

tatlo sila.

24 Kag ang mga anak ni Eleoenai

:

si Hodabias, si Eliasib, si Palaia, si

Akub, si lohanan, si Delaia kag si

Anani : pito sila.

Ang iban nga mga kaliwatan ni luda.

4 ANG mga anak ni luda : si Peres,

si Hesron, si Karmi, si Hur kag si

Sobal.
2 Kag si Reaia, nga anak ni Sobal,

nagpanganak kay lahat ; kag si lahat
nagpanganak kay Ahumai kag kay
Lahad. Ini sila among mga panimalay
sang mga Soratinhon.

3 Kag ini sila mga anak sang amay
ni Etam : si lesreel, si Isma kag si

Ibdas ; kag ang ngalan sang ila utud nga
babae amo si Haselelponi

;

4 Kag si Penuel, nga amay ni Gedor,
kag si Eser, nga amay ni Husa. Ini sila

mga anak ni Hur, panganay ni Eprata,

nga amay ni Betlehem.

5 Kag si Asur, nga amay ni Takoa,
may duha sia ka asawa : si Hela kag si

Naara.

6 Kag sa iya si Naara nag-anak kay
Ausam, kay Heper, kay Timeni kag kay
Ahastari. Ini sila mga anak ni Naara.

7 Kag ang mga anak ni Hela : si

Seret, si lesohar kag si Etnan.

8 Kag si Kos nagpanganak kay Anub
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kag kay Sobeba, kag sang panimalay ni

Aharel, nga anak ni Arum.
9 Kag si labes nanginlabi ka talahoron

sang iya mga utud ; kag ginhingalanan
sia sang iya iloy nga si labes*, nga naga-

siling :
" Tungud kay ginpanganak ko

sia sa kasakit."

10 Kag gintawag ni labes ang Dios ni

Israel, nga nagasiling :
"

! Oh, kon
pagpakamaayohon mo ako, kon pagpa-
kamaayohon mo ako, kag pagpalaparon
mo ang akon kadulunan, kag kon ang
imo kamut magbuylog sa akon, kag
pagbantayan mo ako sa kalaut, agud nga
indi ako pagpakalisdon !

" Kag gin-

himo sang Dios nga mag-abut saiya ang
iya ginpangayo.

11 Kag si Kelub, nga litud ni Suha,
nagpanganak kay Makir, nga sia nangin-
amay ni Eston.

12 Kag si Eston nagpanganak kay
Betrapa, kay Pasea kag kay Tehina,
nga amay sang banwa sa Nahas. Ini sila

amo ang mga tawo sa Reka.
13 Ang mga anak ni Kenas : si Otniel

kag si Seraia. Ang mga anak ni Otniel

:

si Hatat.

14 Kag si Maonatai nagpanganak kay
Opra. Kag si Seraia nagpanganak kay
loab, nga amay sang nalupyakan sang
mga panday, kay mga panday sila.

15 Kag ang mga anak ni Kaleb, nga
anak ni lepone : si Iru, si Ela kag si

Naam, kag ang mga anak ni Ela, kag si

Kenas.
16 Kag ang mga anak ni laleleel : si

Sip kag si Sipa, si Tirias kag si Asareel.

17 Kag ang mga anak ni Esra: si

leter, si Mered, si Eper kag si lalon.

Kag ang asawa ni Mered nagpanganak
kay Miriam, kay Samai kag kay Isba,

nga amay ni Estemoa.
18 Kag ang iya asawa, nga ludinhon,

nagpanganak kay lered, nga amay ni Ge-
dor, kag kay Heber, nga amay ni Soko,
kag kay lekutiel, nga amay ni Sanoa. Ini

sila mga anak ni Betia, nga anak nga
babae ni Paraon, nga sa i3^a nangasawa
si Mered.

19 Kag ang mga anak sang asawa ni

Hodia, iitud nga babae ni Naham : ang
amay ni Keila, nga Garminhon, kag si

Estemoa, nga Maakanhon.
20 Kag ang mga anak ni Simon : si

Amnon kag si Rina, si Ben-Hanan kag

* lobes, manughatag sang kasakit.

si Tilon. Kag ang mga anak ni Isi

:

si Soet kag si Bensohet.
21 Ang mga anak ni Sela, nga anak ni

luda : si Er, nga amay ni Leka, kag si

Laada, nga amay ni Maresa, kag ang mga
panimalay sang balay nga didto ginaha-
bol ang lino, sa balay ni Asbea,

22 Kag si lokim, kag ang mga ialaki

sa Koseba, kag si loas, kag si Sarap,
nga naggalahum sila sa Moab kag sa
lasubi-lehem. Dumaan ining mga po-
long.

23 Ini sila nanginmaninihon, kag mga
pumuluyo sila sa tunga sang mga katam-
nan kag mga kinudalan ; nga sila nag-
puluyo didto upud sang hari sa ila bu-
luhaton.

Mga kaliwatan ni Simeon, kag ang

iya mga pagpandaug.

24 Ang mga anak ni Simeon : si Ne-
muel, si lanim, si larib, si Sera kag si

Saul

;

25 Nga ang iya anak, si Salum ; nga
ang iya anak, si Mibsam ; nga ang iya
anak, si Misma.

26 Ang mga anak ni Misma : si Ha-
muel, nga iya anak, si Sakur ; nga ang
iya anak si Simi.

27 Ang mga anak ni Simi nanginna-
pulo kag anum ka anak nga babae ; kag
ang iya mga utud wala magpalamata
sing madamu, bisan nagdalamu ang bug-
os niya nga mga panimalay subungsang
mga anak ni luda.

28 Kag nagpuluyo sila sa Beer-seba,
sa INIolada kag sa Hasar-sual

;

29 Sa Bila, sa Esem kag sa Tolad,
30 Sa Betuel, sa Horma kag sa Sik-

lag;

31 Sa Betmarkabot, sa Hasasusim, sa
Bet-biri kag sa Saaraim. Ini sila na-
nginila mga kabanwaanan, tubtub sa
ginharian ni Dabid.

32 Kag ang ila mga minoro amo ang
Etam, ang Ain, ang Rimon, ang Tokera
kag ang Asan : lima ka banwa

:

33 Kag ang tanan nila nga mga mino-
ro nga yara sa palibot sinang mga ka-
banwaanan tubtub sa Baal. Ini nangin-
ila puluy-an, kag ini ang ila listahan sa
panimalay.

34 Si Mesobab, si lamlek kag si losas,

nga anak ni Amasias,

35 Si loel kag si lehu, nga anak ni

losibias, anak ni Seraia, anak ni Asiel,
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36 Kag si Elioenai, si lakoba, si leso-

haia, si Asaia, si Adiel, si lesimiel kag
si Benaia,

37 Kag si Sisa, nga anak ni Sipi, anak
ni Alon, anak ni ledaia, anak ni Simri,

anak ni Semaia.

38 Ini sila nga sinambit ang ila mga
ngalan, nangindunganon sa ila mga
panimalay, kag ang ila mga panimalay
nga inamay ginpadamu sing madamu
gid.

39 Kag naglalambut sila tubtub sa

salamputan sang Gedor, tubtub sa

Sidlangan sang nalupyakan, nga naga-

palangita sing mga halalban nga sa ila

mga kahayupan.

40 Kag nakakita sila sing madabung
kag maayo nga halalban kag duta nga
malapad, malinong kag mabuganaon

;

kay ang mga naggilikan kay Kam
nagapuluyo sa iya sadto.

41 Kag ining mga ginpanulat, sono
sang ila mga ngalan, nag-alabut sa mga
kaadlawan ni Esekias, nga had sa luda,

kag gintistisan nila ang ila mga jayang-
layang kag ginpilas nila ang mga Mao-
ninhon nga didto nakit-an, kag gintagu-

dilian nila sila tubtub karon, kag nag-

puluyo sila didto sa baylo nila
;_
tungud

nga may mga halalban didto nga sa ila

mga kahayupan.

42 Kag ang lima ka gatus ka tawo sa

ila, sang mga inanak ni Simeon, nagpa-
lakadto sa bukid sa Seir ; nga ang mga
pangolo nila si Palatia, si Nearias, si

Repaias kag si Usiel, nga mga anak ni

Isi.

43 Kag ginpililas nila ang mga na-

bilin sang mga nagpalalagyo gikan kay
Amalek, kag nagpuluyo sila didto tubtub

karon.

Mga kaliwatan ni Ruben.

5 ANG mga anak ni Ruben, panganay
ni Israel (kay sia amo ang panga-

nay, kag sang ginpasipalahan niya ang
higdaan sang iya amay, ang iya katad-
lungan sa pagkapanganay ginhatag sa

mga anakni lose, nga anak ni Israel ; kag
indi dapat igsulat sia sa mga listahan

sang panimalay, silingsang katadlungan
sang pagkapanganay

;

2 Kay si luda nangingamhanan sa

tunga sang iya mga utud, kag ang
manugdumala nagagikan sa iya: apang

ang katadlungan sa pagkapanganay iya
ni lose)

:

3 Ang mga anak ni Ruben, nga panga-
nay ni Israel : si Enok, si Pain, si Esron
kag si Karmi.

4 Ang mga anak ni loel : si Semaia,
nga iya anak, nga ang iya anak amo si

Gog ; nga ang iya anak, si Simi

;

5 Nga ang iya anak, si Mika ; nga iya
anak, si Rekaia ; nga ang iya anak, si

Baal;
6 Nga ang iya anak, si Beera, nga

ginpaliton siani Tiglat-Pilneser, nga hari

sang Asur. Ini among dunganon sang
mga Rubeinhon.

7 Kag ang iya mga utud, sono sang
ila mga panimalay, sang napanulat sila

sa mga listahan sang panimalay sono
sang ila mga kaliwatan nanginanio : ang
pangolo nga si leiel, kag si Sakarias,

8 Kag si Bela, nga anak ni Asas, anak
ni Sema, anak ni loel. Ini sia nagpuyo
sa Aroer, tubtub sa Nebo kag Baal-
Meon.
9 Kag sa Sidlangan nagpuyo sia tub-

tub sa salamputan sang kahanayakan
kutub sa suba nga Euprates, kay may
madamu sila nga mga kahayupan sa

duta sa Galaad.
10 Kag sa mga kaadlawan ni Saul nag-

alaway sila batok sa mga Agarinhon,
nga nagkalapukan sila sa ila mga kamut

;

kag sila nagpuluyo sa ila mga layang-

layang sa ibabaw sang bug-os nga ka-
daygan nga nasidlangan sa Galaad.

Mga kaliwatan ni Gad.

11 Kag ang mga anak ni Gad nagpu-
luyo sa atubangan nila sa duta sa Basan,
tubtub sa Salka.

12 Ang pangolo nga si loel, kag si

Sepam, ang ikaduha ; ugaling si lanai

kag si Sapat, sa Basan.

13 Kag ang ila mga utud, sono sang ila

mga panimalay nga inamay : si Mikael,
si Mesulam, si Seba, si lorai, si lakan,

si Sia kag si Heber : pito sila.

14 Ini sila mga anak ni Abihail, nga
anak ni Huri, anak ni laroa, anak ni Ga-
laad, anak ni Mikael, anak ni lesisai,

anak ni lado, anak ni Bus :

15 Si Ahi, anak ni Abdiel, anak ni

Guni, nanginp^ngoXo sang ila panimalay
nga inamay:

16 Kag sila nagpuluyd sa Galaad, sa

Basan, kag sa ila mga minoro, kag sa
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tanan nga mga halalban sa Saron tubtub
sa ila gulowaan.

17 Ining tanan napanulat sa mga lis-

tahan sang panimalay sa mga kaadlawan
ni lotam, nga hari sa luda, kag sa mga
kaadlawan ni leroboam, nga hari sa

Israel.

18 Ang mga inanak ni Ruben, kag ang
mga Gadinhon, kag ang kabikahan nga
katunga ni Manases, nga mga tawo nga
maisug, nga makadala sang taming
kag kampilan, nga makapasanting sang
pana, kag mgasampatonsapag-awayan,
nangin mga kap-atan kag apat ka iibo

pito ka gatus kag kan-uman sila, nga
nagagulowa sa pag-awayan.

19 Kag nagpalakigaway sila sa mga
Agarinhon, kag kay letur, kag kay
Napis kag kay Nodab.

20 Kag ginbuligan sila batok sa ila,

kag ang mga Agarinhon, kag ang tanan
nga yadto upud sa ila nagpalanugyan sa

ila mga kamut ; kay nagsilingit sila sa

Dios sa pag-awayan, kag ginuyonan niya
ang ila pakilooy kag nagsalalig sila sa

iya.

21 Kag gindakup nila ang ila mga ka-
hayupan : kalim-an ka Iibo ka mga ka-

melyo, duha ka gatus kag kalim-an ka
Iibo ka mga obeha, duha ka Iibo ka mga
asno, kag isa ka gatus ka Iibo ka mga
tawo.
22 Kay nagkalapukan ang daku nga

kadam-an ngx mga pilason sa kamata-
yon, kay ang pagilinaway iya sang Di-
os. Kag nagpuluyo sila sa ila mga duug
tubtub sang pagliton.

Mga kaliwataa sang kabikahan nga

katunga ni Manases.

23 Kag ang mga anak sang katunga
nga kabikahan ni Manases nagpuluyo
man sa sining duta, kutub sa Basan tub-

tub sa Baal-Hermon kag Senir, kag sa

bukid sang Hermon ; kag madamu sila.

24 Kag yari karon ang mga pangolo
sang ila mga panimalay nga inamay : si

Eper, si Isi, si Eliel, si Asriel, si

leremias, si Hodabia kag si ladiel, nga
mga manugaway nga maisug, mgalalaki
nga bantug, mga pangolo sang ila mga
panimalay nga inamay.

25 Kag nagmalalison sila batok sa
Dios sang ila mga ginikanan, kag nag-
palanghilahe sila sa olehe sang mga dios
sang mga katawohan sang duta, nga

ginlaglag sila ni lehoba sa atubangan
nila.

26 Kag ang Dios sa Israel nagpainit
sang espiritu ni Pul, nga hari sa Asur,
kag sang espiritu ni Tiglat-pilneser, nga
hari sa Asur, nga sia nagpaliton sa mga
Rubeinhon, kag sa mga Gadinhon kag
sa katunga nga kabikahan ni Manases,
kag gindala niya sila sa Hala, kag sa

Habor, kag sa Hara, kag sa suba sang
Gosan, tubtub karon.

Mga kaliwataa ni Lebi; ang ila mga puluy-an

kag ang ila mga tulumanon.

6 ANG mxga anak ni Lebi : si Gerson,
si Koat kag si Merari.

2 Ang mga anak ni Koat : si Amram,
si Isar, si Hebron kag si Usiel.

3 Kag ang mga anak ni Amram : si

Aaron, si Moises kag si Maria. Kag
ang mga anak ni Aaron : si Nadab, si

Abiu, si Eleasar kag si Itamar.

4 Si Eleasar nagpanganakkay Pinees;
si Pinees nagpanganak kay Abisua.

5 Kag si Abisua nagpanganak kay
Buki, kag si Buki nagpanganak kay Usi.

6 Kag si Usi nagpanganak kay Sera-
ia, kag si Seraia nagpanganak kay Me-
raiot

7 Si Meariot nagpanganak kay Ama-
rias, kag si Ariiarias nagoanganak kay
Ahitub.

8 Kag si Ahitub nagpanganak kay Sa-
dok, kag si Sadok nagpanganak kay
Akimaas.

9 Kag si Akimaas nagpanganak kay
Asarias, kag si Asarias nagpanganak
kay lohanan.

10 Kag si lohanan nagpanganak kay
Asarias, nga nanginsaserdote sa Balay
nga ginpatindug ni Salomon sa lerusa-

lem.
11 Kag si Asarias nagpanganak kay

Amarias, kag si Amarias nagpanganak
kay Ahitub.

12 Kag si Ahitub nagpanganak kay
Sadok, kag si Sadok nagpanganak kay
Salum.

13 Kag si Salum nagpanganak kay
Hilkia, kag si Hilkia nagpanganak kay
Asarias.

14 Kag si Asarias nagpanganak kay
Seraia, kag si Seraia nagpanganak kay
losadak.

15 Kag si losadak naghalin, sang
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ginpaliton ni lehoba ang luda kag ang
lernsalem sa kamut ni Nabukodonosor.

l6 Ang mga anak ni Lebi : si Gersom,
si Koat kag si Merari.

1/ Kag >ari karon ang mga ngalan
sang mga anak ni Gersom : si Libni kag
si Simi.

18 Kag ang mga anak ni Koat : si

Amram, si Isar, si Hebron kag si

Usiel.

19 Ang mga anak ni Merari : si Mali
kag si Musi. Ini sila ang mga pani-
malay sang mga Lebinhon, sono sang
iya mga amay.
20 Sa kay Gerson : si Libni, nga iya

anak ; nga ang iya anak, si lahat ; nga
ang iya anak, si Simna

;

21 Nga ang iya anak, si loab ; nga ang
iya anak, si Iddo ; nga ang iya anak, si

Sara ; nga ang iya anak, si leatrai.

22 Ang mga anak ni Koat : si Ami-
nadab, nga iya anak ; nga ang iya anak, si

Kore ; nga ang iya anak, si Asir,

23 Nga ang iya anak, si Elkana ; nga
ang iya anak, si Ebiasap ; nga ang iya
anak, si Asir

;

24 Nga ang iya anak, si Tahat ; nga
ang iya anak, si Uriel ; nga ang iya,

anak, si Usias ; nga ang iya anak, si Saul.

25 Kag ang mga anak ni Elkana:
si Amasai kag si Akimot.

26 Si Elkana : nga ang iya anak, si

Elkana ; nga ang iya anak, si Sopar ; nga
ang iya anak, si Nariat

;

27 Nga ang iya anak, si Eliab ; nga ang
iya anak, si leroham ; nga ang iya anak
si Elkana.

28 Ang mga anak ni Samuel : ang
panganay si Basni, kag si Abias.

29 Ang mga anak ni Merari : si Mali,

nga ang iya anak, si Libni ; nga ang iya
anak, si Simei; nga ang iya anak, si

Ussa

;

30 Nga ang iya anak, si Simea ; nga
ang iya anak, si Hagia; nga ang iya
anak, si Aasaia.

31 Kag yari karon ang mga gintukiid
ni Dabid nga sa pagdumala sang pag-am-
bahan sa Balay ni lehoba, sa tapus na
nga ang arka nagpahuway.

32 Sila nagahilimo sing pag-alagdan,
sang kalantahon sa Puluy-an sang La-
yanglayang sang pakigkitaan, tubtub
nga ginpatindug ni Salomon ang Balay
ni lehoba sa lerusalem ; kag didto naga-
tilindug sila sa atubangan sang Dius sono

sang ila tulumanon nga sa ila pag-
alagdan.

33 Kag yari karon ang nagtindug sa
atubangan sang Dios, kaupud sang ila

mga anak. Sa mga anak sang mga Koa-
tinhon : Si Heman, nga manugkanta,
nga anak ni loel, anak ni Samuel,

34 Anak ni Elkana, anak ni leroham,
anak ni Eliel, anak ni Toa,

35 Anak ni Sup, anak ni Elkana, anak
ni Mahat, anak ni Amasai,

36 Anak ni Elkana, anak ni loel, anak
ni Asarias, anak ni Soponias,

37 Anak ni Tahat, anak ni Aser, anak
ni Ebiasap, anak ni Kore,

38 Anak ni Isar, anak ni Koat, anak
ni Lebi, anak ni Israel.

39 Kag ang iya litud nga si Asap, nga
yara sia sa too niya : si Asap, nga anak
ni Berakias, anak ni Simeas,
40 Anak ni Mikael, anak ni Buaseya,

anak ni Malkias,

^
41 Anak ni Etni, anak ni Sera, anak

ni Adaya,
42 Anak ni Etan, anak ni Simna anak

ni Simi,

43 Anak ni lahat, anak ni Gerson,
anak ni Lebi.

44 Kag ang mga anak ni Merari, nga
ila mga litud, yara sila sa wala : si Etan,
anak ni Kisi, anak ni Abdi, anak ni

Maluk,

45 Anak ni Hasabias, anak ni Ama-
sias, anak ni Hilkia,

46 Anak ni Amsi, anak ni Bani, anak
ni Semer,

47 Anak ni Mali, anak ni Musi, anak
ni Merari, anak ni Lebi.

48 Kag ang ila mga litud, nga mga
Lebinhon, ginhatag sila nga sa tanan
nga pag-alagdan sa Puluy-an sang Balay
sang Dios.

49 Kag si Aaron kag ang iya mga
anak nagsulunug sang insienso sa iba-

baw sang halaran sang mga halad nga
sinunog, kag sa ibabaw sang halaran sang
pahamut, ?iga nagapululaw sa tanan nga
buluhaton sang duug nga labing balaan,

kag sa paghalad sang mga katumbasan
tungud kay Israel, sono sa tanan nga
ginsogo ni Moises, nga alagad sang Dios.

50 Kag yari karon ang mga anak ni

Aaron : si Eleasar, nga iya anak ; nga ang
iya anak, si Pinees ; nga ang iya anak, si

Abisua

;

51 Nga ang iya anak, si Buki; nga
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ang iya anak, si Usi ; nga ang iya anak,

si Seraias;

52 Nga ang iya anak, si Meraiot ; nga
ang iya anak, si Amaria ; nga ang iya

anak, si Ahitub

;

53 Nga ang iya anak, si Sadok ; nga
ang iya anak, si Ahimaas.

54 Kag yari karon ang ila mga puluy-

an, sono sang ila mga dululugan, sa ila

mga kadulunan, kon sayoron nga sa mga
anak ni Aaron, sang panimalay sang
mga Koatinhon, kay sa ila nanginamo
ang fiahahutia nga kapaiaran

:

55 Busa, ginhatag nila sa ila ang He-
bron, sa duta sa luda, kag ang iya mga
halalban sa palibot

;

56 Apang nahanungud sang mga lata-

gon sang banwa kag sang iya m-ga mi-
noro ginhatag nila kay Kaleb, nga anak
ni lepune.

57 Sa mga anak ni Aaron ginhatag
nila ang mga kabanwaanan nga da-
langpan, ang Hebron kag ang Libna pa-
ti ang ila mga halalban, ang latir kag
angEstemoa pati ang ila mga halalban,

58 Ang Hilen pati ang iya mga
halalban, kag ang Debir pati ang iya

mga halalban,

59 Ang Asan pati ang iya mga halal-

ban kag ang Bet-semes pati ang iya mga
halalban

;

60 Kag gikan sa kabikahan ni Benya-
min, ang Geba pati an giya mga halalban,

ang Alemet pati ang iya mga halal-

ban kag ang Anatot pati ang iya mga
halalban. Ang tanan nila nga mga ka-
banwaanan : napuio kag tatlo, sono
sang ila mga panimalay.

61 Kag sa mga anak ni Koat, nga
nagpalabilin, ginhatagan sila sa papalad
sing napuio ka mga banwa, gikan sa

panimalay sang kabikahan ni Ep7'aim, sa
katunga sang kabikahan ni Dan kag sa
katunga sang kabikahan ni Manases.

62 Sa mga anak ni Gerson, sono sang
ila mga panimalay, gitihatagan nila sing
napuio kag tatlo ka mga banwa gikan sa
kabikahan ni Isakar, sa kabikahan ni

Aser, sa kabikahan ni Neptali kag sa ka-
bikahan ni Manases, sa Basan.

63 Sa mga anak ni Merari, sono sang
ila mga panimalay, ginhatagan nila sa
papalad sing napuio kag duha ka
banwa, gikan sa kabikahan ni Ruben,
sa kabikahan ni Gad kag sa kabikahan
ni Sabulon.

64 Kag ginhatagan sang niga inanak

ni Israel ang mga Lebinhon sang mga
kabanwaanan pati ang ila mga ha-
lalban.

65 Kag ginhatag nila, sa papalad,
gikan sa kabikahan sang mga inanak ni
luda, sa kabikahan sang mga inanak ni

Simeon kag sa kabikahan sang mga
inanak ni Benyamin, ang mga kabanwaa-
nan, nga ginhingalanan nila sang ila

mga ngalan.
66 Kag nga sa iban nga mga panimalay

sang mga anak ni Koat, ang mga kaban-
waanan sang ila mga kadulunan nagikan
sa kabikahan ni Epraim.

67 Ginhatag nila sa ila ang mga
kabanwaanan nga dalangpan, ang Si-

kem pati ang iya halalaban sa bukid sa
Epraim kag Geser pati ang iya halal-
ban;

68 Ang lokmean pati ang iya halal-
ban, kag ang Bet-Horon pati ang iya
halalban,

69 Kag ang Ayalon pati ang iya halal-
ban kag ang Gat-Rimon pati ang iya
halalban.

70 Kag gikan sa katunga nga kabika-
han ni Manases, ang Aner pati ang iya
halalban kag ang Balaam pati ang iya
halalban ; i7ii nga sa panimalay sang mga
anak nga nabilin ni Koat.

71 Sa mga anak ni Geisom ginhatag
nila, gikan sa panimalay sang katunga
nga kabikahan ni Manases, ang Golan,
sa Basan, pati ang iya halalban kag ang
Astarot pati ang iya halalban

;

72 Kag gikan sa kabikahan ni Isakar,
ang Kedes pati ang iya halalban, ang
Dobrat pati ang iya halalban

;

73 Ang Ramot pati ang iya halalban
kag ang Anem pati ang iya halalban.

74 Kag gikan sa kabikahan ni Aser,
ang Masai pati ang iya halalban, ang
Abdon pati ang iya halalban,

75 Ang Hukok pati ang iya halal-

ban kag ang Rehob pati ang iya halal-

ban ;

76 Kag gikan sa kabikahan ni Neptali,
ang Kedes, sa Galilea, pati ang iya halal-

ban, ang Hamon pati ang iya halal-

ban kag ang Kiriathaim pati ang iya
halalban.

J7 Sa mga anak ni Merari, nga nag-
kalabilin, ginhatag nila, gikan sa kabika-
han ni Sabulon, ang Rimono pati ang
iya halalban kag ang Tabor pati ang
iya halalban

;

78 Kag sa tabok sang Jordan sa leri-
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ko, sa Sidlangan sang lordan : gikan sa

kabikahan ni Ruben, ang Beser, sa ka-

hanayakan, pati ang iya halalban, kag
ang lasa pati ang iya halalban,

79 Ang Kedemot pati ang iya ha-

lalban kag ang Mepaat pati ang iya ha-

lalban ;

80 Kag gikan sa kabikahan ni Gad, ang
Ramot, sa Galaad, pati ang iya halal-

ban, ang Mahanaim pati ang iya halal

ban,
81 Ang Hesbon pati ang iya halal-

ban kag ang laser pati ang iya halalban.

Mga kaliwatan ni Isakar.

7NAHANUNGUD sang mga anak
ni Isakar, apat sila : si Tola kag si

Pua, si lasub kag si Simron.
2 Ang mga anak ni Tola: si Usi,

si Repaia, si leeriel, si lamai, si

lebsam kag si Samuel, nga mga pa-

ngolo sang ila mga panimalay nga
inamay ni Tola, mga maisug nga manu-
gaway sa ila mga kaliwatan. Ang ila

kadamuon sa panag-on ni Dabid, duha
ka pul6 kag duhaka libo anum ka gatus.

3 Ang mga anak ni Usi : si Israhias.

Kag ang mga anak ni Israhias : si Mi-
kael, si Obadias, si loel, si Isias : tanan

sila lima ka mga pangolo.

4 Kag nagupud sa ila, sono sa ila mga
kaliwatan, sono sang ila mga panimalay
nga inamay, ang mga pinanong nga ka-

soidadosan sa pag-awayan, katloan kag
anum ka libo ka mga tawo ; kay may
mga madamu sila nga mga asawa kag
mga anak.

5 Kag ang ila mga utud sa tanan
nga mga panimalay ni Isakar, mga
maisug nga manugaway sila : ang
tanan mga kawaloan kag pito ka libo,

nga napanulat sa mga listahan sa pani-

malay.

Mga kaliwatan ni Benyamin kag ni Nepiali.

6 Atig mga anak ni Benyamin: si

Bela, si Beker kag si lediael : tatlo sila.

7 Ang mga anak ni Bela: si Esbon,
si Usi, si Usiel, si lerimot kag si

Iri : lima ka mga pangolo sa mga pani-

malay nga inamay, nga mga maisug
nga manugaway ; nga napanulat sila sa

mga listahan sa panimalay sa kadamuon
nga duha ka pulo kag duha ka libo

katloan kag apat.

8 Kag ang mga anak ni Beker : si

Semira, si loas, si Elieser, si Elioenai,
si Omri, si lerimot si Abias, si Anatot
kag si Alemet : tanan ini sila mga anak
ni Beker.

9 Kag napanulat sila sa mga listahan
sa panimalay, sono sang ila mga kali-

watan, subung nga mga pangolo sang
ila mga panimalay nga inamay, nga
mga maisug nga manugaway, sa kada-
muon nga duha ka piilo ka libo kag duha
ka gatus ka tawo.

10 Kag ang mga anak ni lediael: si

Bilan. Kag ang mga anak ni Bilan : si

lehus, si Benyamin, si Aod, si Kanaana,
si Setan, si Tarsis kag si Ahisaar.

11 Ining tanan mga anak ni lediael,

sono sang mga pangolo sang mga amay,
nga mga maisug nga manugaway, sa ka^

damuon nga napulo kag pito ka libo kag
duha ka gatus, nga nagagulowa sa ka-
soldadosan sa pag-awayan.

12 Kag si Supim kag si Hupim, anak
sila ni Ir. Si Husim, anak ni Aher.

13 Ang mga anak ni Neptali : si

lasiel, si Guni, si leser kag si Salum,
nga mga anak ni Bila.

Mga kaliwatan ni Manases :

14 Ang mga anak ni Manases : si As-
riel, nga ginpanganak ini sang iya babae
nga Araminhon ; sia nagpanganak kay
Makir, nga amay ni Galaad.

15 Kag ginpangasawa ni Makir ang
litud nga babae ni Hupim kag ni Supim,
nga ang ngalan sang iya utud nga babae
amo si Maaka; kag ang ngalan sang
ikaduha ka anak amo si Selopead. Kag
si Selopead nagpanganak sing mga anak
nga babae.

16 Kag si Maaka, nga asawa ni Ma-
kir, nag-anak sing isa ka anak nga lalaki,

kag ginhingalanan sia niya nga si

Peres ; kag ang ngalan sang iya utud
nga lalaki, si Seres. Ang iya mga anak

:

si Ulam kag si Rekem.
17 Ang mga anak ni Ulam : si Bedan.

Ini sila .mga anak ni Galaad, anak ni

Makir, anak ni Manases.
18 Kag ang iya utud nga babae nga si

Moleket nagpanganak kay Isod, kay
Abieser kag kay Mala.

19 Kag ang mga anak ni Semida
nanginamo si Ahian, si Sikem, si Liki

kag si Aniam.
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Mga kaliwatan Di Epraim.

20 Ang mga anak ni Epraim : si

Sutela si Bered, nga iya anak ; nga
ang iya anak, si Tahat; nga ang iya

anak, si Elada ; nga ang iya anak, si

Tahat

;

21 Nga ang iya anak, si Sabad ; nga
ang iya anak, si Sutela ; sa olehe, si

Eser kag si Elad. Kag ang mga tina-

wo ni Gat nga mga tumanduk sa sining

duta, nagpamatay sa ila, kay nagdulul-
hog sila sa pagkuha sang ila mga ka-

hayupan.
22 Kag si Epraim, nga ila amay, nag-

lalaw sa malawig nga mga adlaw, kag
nag-alabut ang iya mga utud sa paglipay
sa ila.

23 Ugaling nagsuliid sia sa iya asawa,
kag sia nanamkon kag nag-anak singisa

ka anak nga lalaki, nga ginhingalanan
niya sia nga si Beria* ; tungud kay may
kalisud sa iya balay.

24 Kag ang iya anak nga babae amo
si Seera ; kag sia nagpatindug sang Bet-
Horon, ang manubo kag ang mataas,
kag sang Usen-Seera.

25 Kag ang iya anak, si Repa ; nga
ang iya anak, si Resep ; nga ang iya anak,
si Tela ; nga ang iya anak, si Tahan

;

26 Nga ang iya anak, si Laedan ; nga
ang iya anak, si Amiud ; nga ang iya

anak, si Elisama

;

27 Nga ang iya anak, si Nun ; nga ang
iya anak, si losue.

28 Kag ang ila kaugalingon kag ang
puluy-an nila amo ang Bethel pati ang
iya mga minoro, kag sa Sidlangan ang
Naaran, kag sa Katundan ang Geser
pati ang iya mga minoro, kag ang Sikem
pati ang iya mga minoro, tubtub sa Gasa
pati ang iya mga minoro.

29 Kag sa luyo sang mga anak ni

Manases, yara ang Bet-sean pati ang iya
mga minoro, ang Taanak pati ang iya
mga minoro, ang Megido pati ang iya
mga minoro, ang Dor pati ang iya mga
minoro. Sa sining mga dung nagpuluyo
ang mga anak ni lose, nga anak ni

Israel.

Mga kaliwatan ni Aser.

30 Ang mga anak ni Aser : si Imna,

* Beria, sa kalalat-an.

si Isba, si Isbi, si Beria, kag si Serak
nga ila litud nga babae.

31 Ang mga anak ni Beria : si Heber
kag si Malkiel, nga sia am.ong am.ay ni

Birsabit.

32 Kag si Heber nagpanganak kay
laplet, kay Semer, kay Hotam kag
kay Sua, nga utud nila nga babae.

33 Kag ang mga anak ni laplet : si

Pasak, si Bimal kag si Asbat; ini sila

mga anak ni laplet.

34 Kag ang mga anak ni Semer : si

Ahi, si Roga, si lehuba kag si Aram.
35 Kag ang mga anak ni Helem, nga

iya utud : si Sopa, si Imna, si Seles

kag si Amal.
36 Ang mga anak ni Sopa: si Sua,

si Harneper, si Sual, si Beri kag si

Imra

;

37 Si Beser, si Hod, si Sama, si Silsa,

si letran kag si Beera.

38 Kag ang mga anak ni leter : si

lepune, si Pispa kag si Ara.

39 Kag ang mga anak ni Ula : si Ara,
si Haniel kag si Resia.

40 Ining tanan mga anak ni Aser, nga
pangolo sang mga panimalay nga ina-

may, nga mga tawo nga pinili, mga mai-
sugnga manugaway, mga pangolo sang
mga dunganon. Ini sila napanulat sa

listahan sang kasoldadosan nga sa pag-
awayan, sa kadamuon nga duha ka piilo

kag anum ka libo ka mga tav/o.

Mga kaliwatan ni Benyamin kag ni Saul.

SSI Benyamin nagpanganak kay Bela,

nga iya panganay, kay Asbel, ang
ikaduha, kag kay Ara, ang ikatlo,

2 Kay Noha, ang ikap-at, kay Rapa,
ang ikalima.

3 Kag may mga anak si Bela : si Adar,
si Gera si Abiud,

4 Si Abisua, si Naaman, si Ahan,
5 Si Gera, si Sepupan kag siHuram.
6 Kag yari karon ang mga anak ni

Ehud : ini sila amo ang mga pangolo
sang mga amay sang mga pumuluyo sa

Geba, kag ginpanliton sila nila sa Mana-
hat:

7 Si Naaman, si Akias kag si Gera :

ini nagpaliton sa ila. Kag nagpanganak
sia kay Ussa kag kay Ahihud.

8 Kag si Saharaim nagpanganak sing

mga anak sa mga latagon sa Moab, sa

tapus na nga iya ginpadala si Husim
kag si Eaara, nga iya mga asawa.
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9 Busa nagpanganak sia, sa kay Hodes
nga iya asawa, kay lobab, kay Sibias,

kay Mesa, kay Malkam,
10 Kay lens, kay Sahias kag kay

Mirma. Ini sila amo ang iya mga
anak, nga mga pangolo sa mga amay.

11 Kag sa kay Husim nagpanganak sia

kay Abitob kag kay Elpaal.
12 Kag ang mga anak ni Elpaal: si

Heber, si Misam kag si Semed (nga
sia nagpatindng sang Ono kag sangLod
pati ang ila mga minoro),

13 Kag si Berias kag si Sema. Ini

sila nanginpangolo sang mga amay sang
mga pumuluyo sa Ayalon ; ini sila nag-
papalagyo sang mga pumuluyo sa Gat

:

14 Kag si Ahio, si Sasak, si leremot,
15 Si Sebadias, si Arad, si Adar,
16 Si Mikael, si Ispa kag si loha,

nga mga anak ni Berias.

17 Kag si Sebadias, si Mesulam, si

Hiski, Si Heber,
18 Si Ismarai, si Islia kag si lobab,

nga mga anak ni Elpaal.

19 Kag si lakim, si Sikri, si Sabdi,
20 Si Elienai,si Silitai, si Eliel,

21 Si Adaya, si Baraya kag si Simrat,
nga mga anak ni Simi.

22 Kag si Ispan, si Heber, si Eliel,

23 Si Abdon, si Sikri, si Hanan,
24 Si Hamanias, si Elam, si Anatotias,

25 Si Ipdata kag si Penuel, nga mga
anak ni Sasak.

26 Kag si Samserai, si Seharia, si

Atalia,

27 Si laaresias, si Elia kag si Sikri,

nga mga anak ni leroham.
28 Ini sila nanginpangolo sang mga

amay, sono sa ila mga kaliwat, mga pa-
ngolo sila ; ini sila nagpuluyo sa leru-
salem.

29 Kag sa Gabaon nagpuyo ang amay
ni Gabaon, kag ang ngalan sang iya asa-

wa amo si Maaka.
30 Kag ang iya anak, nga panganay,

si Abdon ; ugaling si Sur, si Kis, si Baal,
si Nadab,

31 SiGedor, si Ahio kag si Seker.

32 Kag si Miklot nagpanganak kay
Simea. Ini man sila nagpuluyo sa atu-

bangan sang ila mga utud sa lerusalem,
upud sang ila mga litud.

33 Kag si Ner nagpanganak kay Kis,

kag si Kis nagpanganak kay Saul, kag si

Saul nagpanganak kay lonatan, kay Mal-
kisua, kay Abinadab kag kay Esbaal.

34 Kag ang anak ni lonatan amo si

Meribaal, kag si Meribaal nagpanganak
kay Mika.

35 Kag ang mga anak ni Mika : si

Piton, si Melek, si Tarea kag si Akas.
36 Kag si Akas nagpanganak kay

loada, kag si loada nagpanganak kay
Alemet, kay Asmabet kag kay Simri

;

kag si Simri nagpanganak kay Mosa.
37 Kag si Mosa nagpanganak kay

Binea ; nga ang iya anak, si Rapa ; nga
ang iya anak, si Eiasa ; nga ang iya anak,
si Asel.

38 Kag si Asel may anum sia ka
anak, nga ang ila mga ngalan amo : si

Asrikam., si Bokru, si Ismael, si Searias,
si Obadias kag si Hanan : ining tanan
mga anak ni Asel.

39 Kag ang mga anak ni Esek, nga
iya utud : si Ulam, nga iya panganay, si

leus, ang ikaduha, si Elipelet, ang ikatlo.

40 Kag ang mga anak ni Ulam mga
maisug nga manugaway sila, mga tinawo
nga makapasanting sing pana ; kag may
madamu sila nga mga anak kag mga
apo, isa ka gatus kag kalim-an. Ining
tanan nanginsatunga sang mga anak ni

Benyamin.

Mga pumuluyo sa lerusalem sa pagbalik

gikan sa kabihagan.

BUSA, ini sila nga tanan sa Israel

napanulat sa mga listahan sang pa-
nimalay, kag yari karon nga ginpanulat
sila sa tolon-an sang mga hari sa Israel.

Kag ginpaliton ang luda sa Babilonia,

bungud sang iya pagkamalalison.
2 Kag ang mga nahauna nga mga

pumuluyo, nga nagpuluyo sa ila mga
kaugalingon sa ila mga kabanwaanan,
mga Israelinhon sila, mga saserdote,

mga Lebinhon kag mga Netinhon.

3 Kag sa lerusalem nagpuyo ang isa

ka bahin sang mga inanak ni luda, sang
mga inanak ni Benyamin, kag sang mga
inanak ni Epraim kag ni Manases

:

4 Si Utai, nga anak ni Amiud, anak
ni Omri, anak ni Imri, anak ni Bani, sa

mga anak ni Peres, nga anak ni luda.

5 Kag sa mga Siloninhon, si Asaia,

ang panganay, kag ang iya mga anak.

6 Kag sa mga anak ni Sara, si leuel

kag ang iya mga utud : anum ka gatus

kag kasiaman.

7 Kag sa mga anak ni Benyamin, si

Salu, anak ni Mesulam, anak ni Hodabia,
anak ni Asenua

;
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8 Kag si Ibnia, nga anak ni leroham

;

kag si Ela, anak ni Usi, anak ni Mikri,

kag si Mesulam, anak ni Sepatias, anak
ni Reuel, anak ni Ibnia,

9 Kag ang iya mga litud, tungud sa

ila mga kaliwat : siam ka gatus kalim-

an kag anum. Ining tanan nga mga
tawo nanginpangolo sang mga amay
nga sa ila mga panimalay nga inamay.

10 Kag sa mga saserdote : si Gedaya,
si loerib, si lakin,

11 Si Asaria, anak ni Hilkia, anak
ni Misulam, anak ni Sadok, anak ni

Merayot, anak ni Ahitob, dunganon
sa Balay sang Dios ;

12 Kag si Adaia, anak ni leroham,
anak ni Pasur, anak ni Malkias ; kag si

Masai, anak ni Adiel, anak ni lasera,

anak ni Masulam, anak ni Mesilemit,

anak ni Imer,

13 Kag ang ila mga litud nga mga pa-

ngolo sang ila mga panimalay nga ina-

may : isa ka libo pito ka gatus kan-
uman ka mga tawo nga maisug nga sa

buluhaton sang pag-alagdan sa Balay
sang Dios.

14 Kag sa mga Lebinhon : si Semaia,
anak ni Hasub, anak ni Asrikam, anak
ni Hasabias, sa mga anak ni Merari

;

15 Kag si Bakbakar, si Heres kag si

Galal, kag si Matania, anak ni Mika,
anak ni Sikri, anak ni Asap

;

16 Kag si Obadias, anak ni Semaia,
anak ni Galal, anak ni ledutun ; kag si

Berekias, anak ni Asa, anak ni Elkana,
nga nagpuyo sia sa mga minoro sa

Netopatinhon.

17 Kag ang mga manugbantay sang,

gawang : si Salum, si Akub, si Talmon
si Ahiman kag ang ila mga litud ; si

Salum among pangolo.
18 Kag tubtub karon, yara sila

sa gawang sang hari, sa Sulubangan

;

nangimanugbantay sila sang mga
gawang, sono sang mga dululugan sang
mga anak ni Lebi.

19 Kag si Salum, nga anak ni Kore,
anak ni Abiasap, anak ni Kore, pati ang
mga Korinhon, nga iya mga litud sa ba-
lay sang iya amay, nangintuluiinan sila

sa buluhaton sang pag-alagdan, nga na-
gabalantay sang mga atangan sang La-
yanglayang; kag ang ila mga amay
nangintuluiinan sila sang dulugan ni

lehoba, nga nagabalantay sang salam-
putan.

20 Si Pinees, nga anak ni Eleasar,

nanginmanugdumala nila anay ; kag si

lehoba upud sa iya.

21 Si Sakarias, nga anak ni Mesele-
mia, nanginmanugbantay sang gawang
sang Layanglayang sang pakigkitaan.

22 Ining tanan, mga pinili nga sa mga
manugbantay sang mga atangan, mga
duha ka gatus kag napulo kag duha
sila. Napanulat sila sa mga listahan

sang panimalay, sono sa ila mga mi-
noro. Si Dabid kag si Samuel, nga
rnanugtuluk, nagtulukud sa ila sa ila

tnlin nga pagkatutum.
23 Ini sila, kag ang ila mga anak, mga

tululinan sila sang mga gawang sang Ba-
lay ni lehoba, sang Balay sang Layang-
layang, sa pagbantay sa ila.

24 Kag may mga manugbantay sang
mga gawang nayon sa apat ka hangin,
sa Sidlangan, sa Katundan, sa Aminhan,
kag sa Bagatnan.

25 Kag ang ila mga utud, sono sa

ila mga minoro may katungdanan sa pag-
kari, sing dag-ondag-on, sa pagupud sa

ila sing pito ka adlaw

;

26 Kay ang tnlin sang pagkatutum na-

hanungud sa apat ka pangolo nga ma-
nugbantay sang gawang. Mga Lebinhon
sila, kag mga tululinan sila sa mga hulut,

kag sa mga bahandi sang Balay sang
Dios.

27 Ini sila nagahiligda sa palibot sang
Balay sang Dios, kay mga tululinan sila

sang pagbantay, kag mga tululinan sila

sang yawi sa paghukas sa tanan nga mga
aga.

28 May iban sa ila nga mga tululinan

sang mga gamit sang pag-alagdan, nga
ginaisip nila sila sa pagpasulud, kag gi-

naisip nila sila sa pagpagowa.

29 Kag ang iban sa ila natudlo sa

pagtatap sang mga galamiton, sang tanan
nga mga gamit sang balaan nga Puluy-
an, kag sang harina nga malum-ok, kag
sang alak, kag sang iana, kag sang in-

sienso kag sang mga pahamut.

30 Kag may mga anak sang mga sa-

serdote, nga nagasamo sang mga pag-
aman sa mga pahamut.

31 Kag si Matatias, ang isa sang mga
Lebinhon, nga panganay ni Salum, nga
Korinhon, may tulin sia sang buluhaton
sang mga torta nga linuto sa kalaha.

32 Kag ang iban sang mga anak sang
mga Koatinhon, sa tunga sang iya mga
utud, m.ay tulin sila sang mga tinapay
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sang pahayag, nga sa pag-aman sa ila sa

tagsa ka sabado.

33 Kag ini sila mga manugkanta, mga
pangolo sang mga amay sang mga Le-
binhon, nga sila yara sa mga hulut, nga
naluwas sa iban nga mga hilikuton, kay sa

adlaw kag sa gab-i nagpululaw sila sa

ila buluhaton.

34 Ini sila among mga pangolo sang
mga amay sang mga Lebinhon, nga
mga pangolo sono sa ila mga kaliwatan

;

ini sila nagpuluyo sa Jerusalem.

35 Kag sa Gabaon nagpuyo ang amay
ni Gabaon, si lehiel, nga ang ngalan sang
iya asawa amo si Maaka.

36 Kag ang iya anak, nga panganay,
si Abdon, ugaling si Sur, si Kis, si Baal,

si Ner, si Nadab,

37 Si Gedor, si Ahio, si Sakarias kag
si Miklot.

38 Kag si Miklot nagpanganak kay
Simeam. Kag ini sila nagpuluyo man
sa Jerusalem sa atubangan sang ila mga
utud.

39 Kag si Ner nagpanganak kay Kis,

kag si Kis nagpanganak kay Saul,

kag si Saul nagpanganak kay lonatan,

kay Malkisua, kay Abinadab kag kay
Esbaal.

40 Kag ang anak ni lonatan amo si

Meribaal, kag si Meribaal nagpanganak
kay Mika.

41 Kag ang mga anak ni Mika: si

Piton, si Melek, si Tarea kag si Akas.

42 Kag si Akas nagpanganak kay
lara, kag si lara nagpanganak kay Ale-
met, kay Asmabet kag kay Simri, kag si

Simri nagpanganak kay Mosa,

43 Kag si Mosa nagpanganak kay
Binea, nga ang iya anak, si Repaia ; nga
ang iya anak, si Elasa; nga ang iya

anak, si Asel.

44 Kag si Asel nagpanganak sing

anum ka mga anak nga lalaki, nga ang
mga ngalan nila amo: si Asrikam, si

Bokru, si Ismael, si Searia, si Obadias
kag si Hanan. Ini sila nangin mga
anak ni Asel.

Kamatayon ai Saul kag sang iya tnga anak.

-ir^ KAG ang mga Pilistinhon nag-ala-
1^ way kay Israel, kag ang mga tina-

wo ni Israel nagpalalagyo sa atubangan
sang mga Pilistinhon, kag nagkalapukan
sila nga mga pilason sa bukid sa Gilboa.

2 Kag ang mga Pilistinhon naglalagas

gid kay Saul kag sa iya mga anak ; kag
ginpilas sang mga Pilistinhon si lonatan,
kag si Abinadab kag si Malkisua, nga
mga anak ni Saul.

3 Kag nagbaskug ang inaway batok
kay Saul, kag ginlambut sia sang mga
manugpana; kag nagkalisang sia sa
mga manugpana.

4 Kag si Saul nagsiling sa iya manug-
dala sang hinganiban :

" Gabuta ang
imo hinganiban, kag palapsa sa akon sia,

basi pa nga magkalari ining mga ditinu-

li kag paglahugan nila ako." Apang
ang iya manugdala sang hinganiban indi

tuut, kay may daku sia nga kahadluk.
JCag kinuha ni Saul ang hinganiban kag
nanginpukan sia sa ibabaw niya.

5 Kag sang nakita sang iya manug-
dala sang hinganiban, nga si Saul pa-
tay na, nanginpukan man sia sa ibabaw
sang iya hinganiban, kag nanginmatay
sia.

6 Sa sini namatay si Saul kag ang iya
mga anak, kag ang bug-os niya nga
panimalay; nagkalamatay sila sing
tingub.

7 Kag nakita sang tanan nga mga
tinawo ni Israel nga nagpuluyo sa nalup-
yakan, nga nagpalalagyo sila, kag nga si

Saul kag ang iya mga anak mga patay
na ; kag ginbayaan nila ang ila mga ka-

banwaanan kag nagpalalagyo sila. Kag
nag-alabut ang mga Pilistinhon, kag nag-
puluyo sa ila.

8 Kag nahanabu, sang madason nga
adlaw, nga nag-alabut ang mga Pilistin-

hon sa paguba sang mga patay, kag
nakita nila si Saul kag ang iya mga anak
nga nagkalapukan sa bu^id sa Gilboa

;

9 Kag ginubahan sia nila, kag ginku-

luha nila ang iya olo kag ang iya mga
hinganiban. Kag ginpaladala nila sa

duta sang mga Pilistinhon sa palibot,

agud nga pagaipahibalo angbalita sa ila

mga diosdios kag sa banwa.
10 Kag binutang nila ang iya mga

hinganiban sa balay sang ila dios, kag
ginlansang nila ang iya olo sa balay ni

Dagon.
11 Kag nabatian sang bug-os nga

labes sa Galaad ang tanan nga ginhimo
sang mga Pilistinhon kay Saul.

12 Kag nagtililindug ang tanan nga
mga maisug nga mga tawo, kag ginku-

luha nila ang bangkay ni Saul, kag ang
mga bangkay sang iya mga anak, kag
gindalala nila sila sa labes. Kag ginlu-
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lubong nila ang ila mga tul-an sa idalum
sang terebinto sa labes, kag nagpuluasa
sila sing pito ka adlaw.

13 Namatay si Saul tungud sang iya

pagkamalalison, nga tungud sa iya gin-

lapas niya batok kay lehoba, nahanu-
ngud sang polong ni lehoba, nga wala
niya sia pagtumana; kag tungud kay
nagpamangkot man sia sa mga manugpa-
gowa sang mga espiritu sa pagpamang-
kot sa ila,

14 Nga wala magpamangkot kay leho-

ba. Kag tungud sini ginpatay niya sia,

kag ginpahalin niya ang ginharian kay
Dabid, nga anak ni Isai.

Si Oabid nfa nahimo nga bari. nagakuha

sang lerusalem.

-j A NIYAN ang bug-os nga Israel nag-
* > tipon kay Dabid, sa Hebron, nga
nagasiling :

" Yari karon, kami mga
imo tul-an kag imo unud,

2 Kag labut pa sadto, sang si Saul
nagahari pa, ikaw nagpagowa kag nag-
pasulud sa kay Israel. Kag si leho-
ba, nga imo Dios, nagsiling mansa imo :

Ikav^ magapahalab sa akon banwa nga
Israel, kag ikaw manginmanugdul-ong
ni Israel nga akon banwa."

3 Kag nag-alabut, sa Hebron, ang
tanan nga mga tigulang sa Israel sa hari,

kag si Dabid naghimo sa ila sing pakig-
katipan sa Hebron sa atubangan ni le-

hoba ; kag ginhaplas nila si Dabid nga
hari sa ibabaw ni Israel, sono sang po-
long ni lehoba, sa kamut ni Samuel,
4 Kag si Dabid upud ang bug-os nga

Israel nagkadto sa lerusalem (nga sia

among lebus) ; kag didto ang mga lebu-

sinhon nga mga pumuluyo sa sadto nga
duta.

5 Kag ang mga pumuluyo sa lebus
nagsililing kay Dabid :

" Indi ka maka-
sulud diri." Walay sapayan si Dabid
nagkuha sang kabakuran sa Sion, nga
among banwa ni Dabid.

6 Kag si Dabid nagsiling :
" Ang una

nga magpilas sa mga lebusinhon, ma-
ngindunganon kag pangolo sia." Kag si

loab, nga anak ni Sarbia, nagtaklad sing
una, kag ginhimo sia nga pangolo.

7 Kag si Dabid nagpuyo sa kuta

;

kag tungud sini ginhingalanan nila ini

nga Banwa ni Dabid.

8 Kag ginpatindug niya ang banwa sa
palibot, kutub sa Milo sa bu-gos nga

palibot; kag ginkaay6 ni loab ang na-
bilin sang banwa.
9 Kag si Dabid naguswag kag nag-

daku, kag si lehoba sang Sebaot yara
upud sa iya.

Mga tinawo nga mga maisug ni Dabid.

10 Kag yari karon ang mga pangolo
sang mga tawo nga maisug, nga iya ni

Dabid, nga nagpahayag sila nga malig-
on nga sa ij'-a, sa ginharian niya, upud
sang bug-OS nga Israel, sa paghimo sa
iya nga hari, sono sang polong ni lehoba
nahanungud sa Israel.

11 Kag yari karon ang kadamuon
sang mga maisug, nga iya ni Dabid : si

lasobeam, nga anak sang isa ka Hak-
moninhon, pangolo sang mga manug-
away. Sia nagbalabad sang iya bangkaw
batok sa tatlo ka gatus ka tawo, nga
ginpilas niya sila sa kamatayon sing
makaisa lamang.

12 Sa olehe niya, si Eleasar, nga anak
ni Dodo, nga Ahohitinhon ; nga sia amo
ang isa sang tatlo ka mga maisug.

13 Ini nagupud kay Dabid sa Pasda-
min. Ang mga Pilistinhon nagtilingub
didto nga sa pag-awayan; kag did-
to ang isa ka bahin nga duta nga
puno sang sebada, kag nagpalagyo ang
banwa sa atubangan sang mga Pilistin-

hon ;

14 Kag nagpahamtang sila sa tunga
sang latagon, kag gin-apinan nila sia,

kag ginpilas nila ang mga Pilistinhon;
kag ginluwas sila ni lehoba nga may
daku nga kaluwasan.

15 Kag ang tatlo sang mga katloan
nga mga pangolo nagdululhog sa pil-as

ni Dabid, sa lungib ni Adulam; kag
ang dulugan sang mga Pilistinhon na-
hamtang sa nalupyakan sang mga Re-
painhon.

16 Niyan si Dabid yara sa kabakuran,
kag niyan ang bantay nga kasoldadosan
sang mga Pilistinhon yara sa Betlehem.

17 Kag naghandum si Dabid, kag
nagsiling: "iSin-o bala ang makapa-
inum sa akon sang tubig sang bobon sa
Betlehem, nga yara malapit sa gawang ?

18 Kag ang tatlo ka maisug nagpa-
hawa sa dulugan sang mga Pilistinhon,
kag nagpanag-ub sila sang tubig sang
bobon sa Betlehem, nga yara malapit
sa gawang, kag kinuha nila kag gindala
nila ini kay Dabid ; apang si Dabid
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wala magbuut sa paginum sa iya, kondi
ginula niya sia kay lehoba, kag nag-

siling:

19 " Manginmalayo sa akon, tungud
sa akon Dios, nga ako maghimo sini.

I Paano ? l magainum bala ako sang
dugo sining mga lalaki nga ginbutang
ang ila kabuhi sa katalagman ? Kay sa

bill sang ila mga kabuhi gindala nila sia

diri." Kag wala sia magbuut sa pagi-

num sa iya. Yari karon ang ginhilimo

sining tatlo ka mga maisug.
20 Kag si Abisai, nga litud ni loab,

amo ang pangolo sang tatlo. Nagbala-
bad sia sang iya bangkaw batok sa tatlo

ka gatus, nga ginpilas niya sa kamata-
yon, kag sa sining tatlo sia ang bantug.

21 Sa sifihig tatlo, sia ang nanginla-

bing dunganon sa iban nga duha, kag na-

nginpangolo sia nila, apang wala maka-
tupung sa tatlo 7iga mga nahauna.

22 Si Benaia, nga anak ni loiada, nga
anak sang isa ka maisug nga lalaki nga
daku sa mga kabansagan nga taga-

Kabseel. Ini sia nagpilas sang duha ka
Ariel sa Moab ; kag sia nagpanaug man
sa tunga sang isa ka bobon, sa dag-on
sang niebe, kag ginpilas niya ang isa ka
leon.

23 Ginpilas man niya ang tawo nga
Egiptohanon, ang tav/o nga may lima

ka maniko sa kataason : ang Egiptohanon
may isa ka bangkaw sa iya kamut nga
subung sang likisan sang manughabol

;

kag nagdulhog sia sa iya nga may isa ka
sungkod, kag gin-agaw niya sa kamut
sang Egiptohanon ang bangkaw, kag
ginpatay niya sia sang iya kaugalingon

nga bangkaw.
24 Ini ginhimo ni Benaia, nga anak ni

loiada, kag may ngalan sia sa tunga

sining tatlo nga mga maisug.

25 Yari karon, nanginlabing dunga-
non sia sang katloan, apang wala sia

makatupung sa tallo nga mga nahauna.

Kag ginbutang sia ni Dabid sa iya

palangkuton nga tinago.

26 Kag ang mga maisug sang mga
kasoldadosan : si Asael, nga utud ni

loab ; kag si Elkanan, nga anak ni Dodo,
nga taga-Betlehem

;

27 Si Samot, nga taga-Aror ; si Heles,

nga Peloninhon

;

28 Si Ira, anak ni Ikes, nga taga-Te-

koa ; si Abieser, nga taga-Anatot

;

29 Si Sibekai, nga Husatinhon ; si

Elai, nga Ahohinhon

;

30 Si Maharai, nga taga-Netopa; si

Heled, anak ni Baana, nga taga-Netopa

;

31 Si Itai, anak ni Ribai, nga taga-
Gibea, sa mga inanak ni Benyamin

;

si Benaia, nga taga-Piraton

;

32 Si Hurai, nga taga-Nahale Gaas

;

si Abiel, nga taga-Arba
;

33 Si Asmabet, nga taga-Baharum

;

si Eliaba, nga taga-Saalbon
;

34 Si Bene-Asem, nga Gisoninhon ; si

lonatan, anak ni Sage, nga Ararinhon

;

35 Si Ahiam, anak ni Sakar, nga
Ararinhon ; si Elipal, nga anak ni Ur

;

36 Si Heper, nga Mekeratinhon ; si

Ahia, nga Peloninhon

;

37 Si Hesro, nga taga-Karmelo ; si

Naari, nga anak ni Esbai

;

38 Si loel, nga utud ni Natan ; si Mi-
bar, nga anak ni Hagri

;

39 Si Selek, nga Amoninhon ; si Na-
arai, nga Berotinhon, nga manugdala
sang hinganiban ni loab, nga anak ni

Sarbia;

40 Si Ira, nga taga-Ieter ; si Gared,
nga Taga-Ieter

;

41 Si Uria, nga Hetinhon ; si Sabad,
anak ni Alai

;

42 Si Adina, nga anak ni Sisa, nga
Rubeninhon, pangolo sang mga Ruben-
inhon, kag upud sa iya ang katloan

;

43 Si Hanan, nga anakni Maaka, kag
si losapat, nga Mitninhon

;

44 Si Usia, nga taga-Astarot ; si Sa-

mua, kag si lehiel, nga anak ni Hotam,
nga taga-Aroer

;

45 Si lediael, nga anak ni Simri, kag si

loha, nga iya utud, nga mga Tisitinhon

;

46 Si Eliel, nga taga-Mahabim ; si le-

ribai, kag si loasabia, nga mga anak ni

EInaam ; kag si Itma, nga Moabinhon

;

47 Si Eliel kag si Obed, kag si laasiel-

Mesobaia.

Mga manugaway nga nagtilingub kay Dabid

sa nagakabuhi pa si Saul.

ACS KAG yari karon ang mga nagka-
1^ ladto kay Dabid sa Siklag, sang sia

nagapanago pa bangud kay Saul, nga
anak ni Kis; kag amo sila sang mga
maisug nga iya mga manugbulig sa pag-

awayan

;

2 Nga nasangkapan sila sang mga pa-

na, nga nagahalabyug sila sang mga ba-

te sa kamut nga too kag sa kamut nga
wala, kag nagapana sang mga baslay
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nga may pana ; naggilikan sila sa mga
utud ni Saul, nga mga Benyaminhon :

3 Ang pangolo si Ahieser, kag si lo-

as, nga duha ka anak ni Semaa, nga taga-

Gibea ; sa olehe si lesiel kag si Pelet,

mga anak ni Asmabet ; kag si Beraka,
kag si lehu, nga Taga-Anatot

;

4 Kag si Ismaia nga Gabaoninhon,
nga maisugnga tawo satunga sang katlo-

an, kag labi pa sang mga katloan ; kag
si leremias, si laliasiel, si loanan, kag
si losabad. nga taga-Gedera ;

5 Si Elusai, si lerimot, si Bealia, si

Semaria kag si Sepatia, nga Harupin-
hon

;

6 Si Elkana, si Isia, si Asareel, si

loeser kag si lasobeam, nga mga Kora-
tinlion

;

7 Si loela kag si Sebadia, nga mga
anak ni leroham, nga taga-Gedor.

8 Kag sa mga Gadinhon may mga nag-
bululag sa pagimpon kay Dabid sa kaba-
kuran sa kahanajakan, nga mga maisug
nga manugaway, mga tinawonga angay
sa kasoldadosan nga sa pag~awayan,
mga nasangkapan sang taming kag bang-
kaw, nga kaangay sa mga leon, kag mga
madasig subung sang mga usa sa mga
kabukiran

:

9 Si Eser, ang pangolo ; si Obadia, ang
ikaduha ; si Eiiab, ang ikatlo

;

10 Si Mismana, ang ikap-at ; si lere-

mias, ang ikaiima

;

11 Si Atai, ang ikan-um ; si Eliel, ang
ikapito ;

12 Si lohanan, ang ikawalo ; si Elsa-

bad, ang ikasiam

;

13 Si leremias, angikapulo ; si Makba-
nai, ang ikapulo kagisa.

14 Ini sila nanginsa tunga sang mga
anak ni Gad, mga pangolo sang kasol-

dadosan ; ang isa lamang, ang labing

diyotay sa ila, tupung sia sa isa ka ga-

tus, kag ang labing daku, sa isa ka libo.

15 Ini sila among mga nagtalabok sa

Jordan sang naliauna nga bulan, sang
nangawas sia sa ibabaw sang tanan niya

nga mga pangpang, kag ginpapalagyo
nila ang tanan nga mga pumuluyd sa

nalupyakan, sa Sidlangan kag sa Ka-
tundan.

16 Kag sa mga iranak ni Benyamin
kag ni luda nag-a'abut aug mga thiaivo

kay Dabid sa kabakuran.

17 Kag si Dabid naggowa sa ila, kag
naghambal sa ila, nga r.agasiling: " Kon
magkalari kamo sa akon sa paghidaet

kag sa pagbulig sa akon, ang akon tagi-

posoon pagaisimpon sa inyo ; apang kon
sa pagbudhi sa akon sa kamut sang akon
mga kaaway, bisan pa wala sing pag-
lugus sa akon mga kamut, ang Dios sang
anion mga ginikanan magtanaw sini,

kag maghimo sing katarungan.
18 Kag ang Espiritu nag-abut kay

Amasal, nga pangolo sang mga manug-
away, nga nagasiling :

" Mga imo kami, oh Dabid,
Kag upud sa imo, oh anak ni Isai.

Paghidaet, paghidaet sa imo,
Kag paghidaet sa nagabulig sa imo,
Kay ang imo Dios nagabulig sa
imo."

Kag si Dabid nagbaton sa ila, kag gin-
butang niya sila sa tunga sang mga pa-
ngolo sang mga kinabon.

19 Kag sa Manases nagsalaylo man
angmga tinawo kay Dabid, sang nagkadto
sia upud sang mga Pilistinhon batok kay
Saul sa pag-away sa iya ; apang si Dabid
kag ang iya mga tinawo indi nagbululig
sa ila, kay sa tapus sang kasapulanan,
gintabog sia sang mga gobernador nga
Pilistinhon, nga nagasiling :

" Magasaylo
sia sa ila ginoo nga si Saul, sa bill sang
aton mga olo."

20 Sang nagkadto sia sa Siklag, nag-
salaylo sa iya gikan sa mga anak ni

Manases : si Adna, si losabad, si lediael,

si Mikael, si losabad, si Eliu kag si

Siletai, nga mga pangolo sang mga lini-

bo ni Manases.
21 Kag ini sila nagbululig kay Dabid

batok sadtong kinabon, kay sila nga
tanan mga maisug nga manugaway,
kag nanginpangolo sila sa kasoldadosan.

22 Kay sa tanan nga mga adlaw nag-
abut ang mga iinazvo sa pagbulig kay
Dabid, tubtub nga nahimo nga dakung
kasoldadosan, subung sang kasoldadosan
sang Dios.

Mga tnangangaway sang napulo kag duha ka ka*

bikahan nga nag^aiabut sa Kebron sa pagbimo

nga hari kay Dabid.

23 Kag yari karon ang kadamuop, sa

binilog, sang mga nasangkapan nga sa
kasoldadosan nga nag-alabut kay Dabid
sa Hebron, sa pagpaliton sa iya sang
ginharian ni Saul, sono sa polong ni le-

hoba.

24 Ang mga inanak ni luda, nga naga-
dalala sing taming kag sing sumbiling,
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anuni ka libo kag walo ka gatus, nga na-

sangkapan nga sa kasoldadosan.

25 Sa mga inanak ni Simeon, mga
maisug nga manug-away nga sa kasol-

dadosan, pito ka libo kag isa ka gatus.

26 Sa mga inanak ni Lebi, apat ka
libo kag anum ka gatus.

27 Kag si loiada, nga manugduraala
sang mga sa kaliivatan ni Aaron kag upud
sa iya, tatlo ka libo kag pito ka gatus :

28 Kag si Sadok, pamatan-on nga
maisug nga manugaway, kag angpanima-
lay sang iya amay, duha ka pulo kag
duha ka pangolo.

29 Kag sa mga inanak ni Benyamin,
nga mga utud ni Saul, tatlo ka libo ; kag
tubtub sadtong panag-on ang kalabanan
sa ila nagbalantay sang tinulin sa balay
ni Saul.

30 Kag" sa mga inanak ni Epraim, du-

ha ka pulo ka libo kag walo ka gatus,

nga mga maisug nga manugaway nga
mga tawo nga bantug, sono sang ila mga
panimalay nga inamay.

31 Kag sa katunga nga kabikahan ni

Manases, napulo kag walo ka libo, nga
napanudlo sila sono sa ila ngalan sa pag-
kadto sa paghimo kay Babid nga hari.

32 Kag sa mga inanak ni Isakar, nga
mga mahangponon sa mga panag-on,
nga nakahibalo sila sang dapatpaghimo-
on ni Israel: ang ila mga pangolo na-

nginduha ka gatus kag ang tanan nila

nga mga utud nasakup sa ila sogo.

33 Kar* sa Sabulon, ang ?>iga iinawo nga
nagakaladto sa kasoldadosan, nga mga
nasangkapnga sa pag-awayan sang tanan
nga mga hinganiban sa pag-awayan,
kalim-an ka libo, nga napasunud nga sa

pag-awayan kag nga wala sing agiposo-
on nga napihak.

34 Kag sa Neptali, isa ka libo ka mga
pangolo, kag upud sa ila, katloan kag pito

ka libo, nga nagadalala sing taming kag
bangkaw.

35 Kag sa mga Daninhon, mga na-

sangkap sa mga hinganihati nga sa pag-
awayan, duha ka piilo kag walo ka libo

anum ka gatus.

36 Kag sa Aser, mga tinawo nga naga-
kaladto sa kasoldadosan sa pagpasunud
sa pag-av» ay, kap-atan ka libo

:

37 Kag sa tabok sang lordan, sa mga
Rubeninhon kag sa mga Gadinhon, kag
sa katunga nga kabikahan ni Manases,
upud sang tanan nga hinganiban sang

isa ka kasoldadosan sa pag-awayan, isa

ka gatus duha ka pulo ka libo.

38 Ining tanan nga mga tawo sa pag-
awayan, nga napasunud sa pakigaway-
an, nag-alabut nga may tagiposoon nga
himpit sa Hebron, sa paghimo kay
Dabid nga hari sa ibabaw sang bug-os
nga Israel ; kag bisan pa ang iban nga
tanan sa Israel yara sa amo gid nga
tagiposoon nga sa paghimo kay Dabid
nga hari.

39 Kag tatlo ka adlaw sila didto upud
kay Dabid, nga nagakilinaon kag naga-
ilinum sila, kay ang ila mga utud nag-
alaman nga sa ila.

40 Kag bisan pa ang mga kasilingan
nila tubtub sa Isakar, sa Sabulon, kag
sa Neptali, nagdalala sila sing tinapay
sa mga asno, sa mga kamelyo, sa mga
mula kag sa mga baka, kon sayoron mga
kalan-on nga harina, nga tinapay, nga
higos> kag nga ubas nga binulad, kag nga
alak, kag nga lana, kag nga baka, kag
nga obeha sa bugana, kay sa Israel may
kasadya.

Ang kaban gintago ni Dabid sa balay ni Obed-Edom.

-lO NIYAN si Dabid nakigsapul sa
S*-' mga pangolo sang mga linibo kag
sang mga ginatus, sa tanan nga mga
pangolo sang hamva.

2 Kag nagsiling si Dabid sa bug-os
nga katilingban sa Israel :

" Kon mina-
maayo ninyo, kag ini gikan kay lehoba,
nga aton Dios, magpadala kita sa tanan
nga mga bahin sa aton mga utud nga
nagkalabilin sa tanan nga mga duta sa

Israel, kag upud saila sa mga saserdote
kag mga Lebinhon, sa ila mga kaban-
waanan kag sa ila mga halalban, nga
magtilingub sila upud sa aton

;

3 Kag dalhon naton diri ang kaban
sang aton Dios sa aton, kay sa mga
adlaw ni Saul, wala kita magdangup sa
iya."

4 Kag nagsiling ang bug-os nga kati-

lingban nga paghimoon ang subung sini,

kay ang butang nahamut-an sa bug-os
nga banwa.

5 Kag gintipon ni Dabid ang bug-os
nga Israel, kutub sa Sihor sa Egipto
tubtub sa salamputan sang Hamat, sa
pagpakari sang kaban sang Dios gikan
sa Kiriat-iearim.

6 Kag nagtaklad si Dabid upud sang
bug-os nga Israel sa Baala sa Kiriat-iea-
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tim, nga nahanungud sa luda, nga sa

pagpataklad didto sang kaban ni lehoba
nga Dios, nga nagapu\^6 sa tunga sang
mga kerubin, nga sa ibabaw niya gina-

tawag ang iya ngalan.

7 Kag ginlulan nila ang kaban sang
Dios sa ibabaw sang isa ka bag-o nga
kanga kag gindald nila sia gikan sa

balay ni Abinadab ; kag si Ussa kag
ang iya utud nagdulul-ong sang kanga

;

8 Kag si Dabid kag ang bug-os nga
Israel nagapatiinug sa atiibangan sang
Dios sa bug-os nila nga kusug, nga may
mga kalantahon kag mga arpa, mga
salterio, mga tambor, mga apiping kag
mga budyong.

9 Kag sang pag-abut nila sa linasan
sang Kidon, naguntay si Ussa sang iya
kamut sa pagkaput sang kaban, kay ang
mga baka naghulublag.

10 Kag ang kaakigni lehoba nagdab-
dab batok kay Ussa, kag ginpilas niya
sia, kay naguntay sia sang iya kamut
sa kaban, kag namatay sia didto sa
atubangan sang Dios.

11 Kag si Dabid naakig tungud kay
ginhimo ni lehoba ang isa ka pagboong
kay Ussa ; kag ginhingalanan niya yadto
nga duug nga Peres-Ussa, tubtub karon.

12 Kag hinadlukan si Dabid sa Dios
sadtong adlaw, kag nagsiling sia ;

"
i Pa-

ano bala ang pagsulud ko sa akon balay
sang arka sang Dios ?

"

13 Kag wala pagdal-a ni Dabid ang
kaban sa iya balay sa banwa ni Dabid,
kondi ginpaisol niya sia sa balay ni

Obed-Edom nga Etinhon.

14 Kag ang kaban sang Dios napabilin
didto sa balay ni Obed-Edom, sa iya
balay, sing tatlo ka bulan ; kag ginpaka-
maayo ni lehoba ang balay ni Obed-
Edom, kag ang tanan nga mga butang
nga nahanungud sa iya.

Si Dabid nagapakigkatipan kay Hiram, kag oaga-
j

paalaplaag sa tnga Pilistinbon.

-1>1 KAG si Hiram, nga hari sa Tiro,
'

' " nagpadala sing mga manugbalita
,

kay Dabid, kag sang kahoy nga sedro,
kag sing mga panday sa bato, kag sing
mga panday, agud nga magpatindug sila
sa iya sing isa ka balay.

2 Kag ginkilala ni Dabid, nga si lehoba
nagpalig-on sa iya nga hari sa ibabaw
sang Israel, kag nga ginbayaw niya ang

iya ginharian, bangud sang iya banwa
nga Israel.

3 Kag si Dabid nagkuha pa sing mga
babae sa lerusalem ; kag si Dabid nag-
panganak pa sing mga anak nga lalaki
kag mga babae.

4 Kag yari karon ang mga ngalan sang
mga nagkalatawo sa iya sa lerusalem

:

si Samua, si Sobab, si Natan, kag si Sa-
lomon,

5 Si Ibar, si Elisua si Elpelet,
6 Si Noga, si Nepeg, si lapia,

7 Si Elisama, si Beliada kag si Elipe-
let. *

8 Kag sang nakabati ang mga Pilistin-

hon, nga si IDabid ginhaplas nga hari sa
ibabaw sang bug-os nga Israel, ang
tanan nga mga Pilistinhon nagtalaklad
sa pagpangita kay Dabid. Kag sang
pagkabati sini ni Dabid, naggowa sia
batok sa ila.

9 Kag nag-alabut ang mga Pilistinhon,
kag naghilimo sila sing lugus nga pag-
sulud sa nalupyakan sang mga Repain-
hon.

10 Kag si Dabid nagpamangkot sa
Dios, nga nagasiling: "

i Magataldad
ako bala batok sa mga Pilistinhon?
; Pagaitugyan mo sila bala sa akon ka-
mut ? " Kag si lehoba nagsiling sa iya

:

" Taklad-ka, kag ako magatugyan sa ila

sa imo mga kamut,"
11 Kag nagtalaklad sila sa Baal-pera-

sim, kag didto ginpilas sila ni Dabid,
kag nagsiling si Dabid: "Ginboong
sang Dios ang akon mga kaav/ay tungud
sa akon kamut, subung sang pagboong
sang tubig sang iya pangpang." Tungud
sini ginhingalanan nila j^adto nga duug
nga Baal-perasim.

12 Kag ginbayaan nila didto ang ila

mga dios, kag si Dabid nagsiling nga
paglaglagon kag ginsunog nila sila sa
kalayo.

13 Kag ang mga Pilistinhon nagliili-

mo liwan sing lugus nga pagsulud sa
nalupyakan.

14 Kag si Dabid nagpamangkot liwan
sa Dios, kag ang Dios nagsiling sa iya

:

" Dili ka magtaklad sa olehe nila ; balik-
ka nga magpalayo sa ila, kag magaabut
ka batok sa ila sa atubangan sang mga
kahoy nga Bakka

;

15 Kag kon makabati ka sing linapak-
lapak sa tuyoktuyokan sang mga kahoy
nga Bakka, niyan magagowa ka sa pag-
pakigaway ; kay ang Dios naggowa na
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sa atubangan nimo sa pagpilas sang du-

liigan sang mga Pilistinhon."

1

6

Kag ginhimo ni Dabid subung
sang ginsogo sa iya sang Dios, kag gin-

pilas nila ang dulugan sang mga Pilis-

tinhon kutub sa Gabaon tubtub sa Ge-
ser.

17 Kag naglapnag ang kabantugan ni

Dabid sa sadtong tanan nga mga kadu-

taan ; kag ginbutang ni lehoba ang ka-

hadluk sa iya ngalan sa ibabaw sang

tanan nga mga katawohan.

Ginapalitcn ni Dabid ang kaban sa ierusalem, kajj

ginapasuniid niya liwan ang pag-

aiaidan nja diosnon.

•| C KAG naghimo sia sing mga balay
Iv^ nga sa iya sa banwa ni Dabid, kag
nag-amansia sing isa ka duug nga sa ka-

ban sang Dios, kag ginhumlad niya nga
sa iya ang isa ka layanglayang.

2 Niyan nagsiling si Dabid :
" Ang ka-

ban sang Dios dili dapat pagdalhon sang
iban kondi sang mga Lebinhon, kay gin-

piii sila ni lehoba, agud nga magdalala
sila sang kaban ni lehoba kag mag-ala-
lagad sa iya sa gihapon.

3 Kag gintipon ni Dabid ang bug-os

nga Israel sa Jerusalem, sa pagpataklad
sang arka ni lehoba sa duug, nga gin-

aman niya sa iya.

4 Gintipon man ni Dabid ang mga
inanak ni Aaron kag ang mga Lebin-
hon :

5 Sa mga anak ni Koat, si Uriel, ang
pangolo, kag ang iya mga litud, isa ka
gatus kag duha ka piilo

;

6 Sa mga anak ni Merari, si Asaia,
ang pangolo, kag ang iya mga litud, duha
ka gatus kag duha ka piilo ;

7 Sa mga anak ni Gerson, si loel,

ang pangolo, kag ang iya mga litud, isa

ka gatus kag katioan

;

8 Sa mga anak ni Elisapan, si Semeia,
ang pangolo, kag ang iya mga utud,

duha ka gatus

;

9 Sa mga anak ni Hebron, si Eliel,

ang pangolo, kag ang iya mga utud,

kawaloan

;

10 Sa mga anak ni Usiel, si Amina-
dab, ang pangolo, kag ang iya mga utud,

isa ka gatus napulo kag duha.
11 Kag gintawag ri Dabid si Sadok

kag si Abyatar, nga mga saserdote, kag
ang mga Lebinhon, si Uriel, si Asaia, si

loel, si Semaia, si Eliel, kag si Amina-
dab

;

12 Kag nagsiling sia sa ila :
" Mga pa-

ngolo kamo sang mga ginikanan sang
mga Lebinhon : palakabalaan-kamo, ka-
mo kag ang inyo mga utud, kag patakla-
ron-ninyo ang kaban ni lehoba, nga Dios
sa Israel, sa duug nga gin-aman ko sa
iya;

' 13 Kay tungud nga wala ninyo pag-
dalha sia sang una, si lehoba, nga aton
Dios, naghimo sa tunga naton sing ka-
boongan, tungud kay wala naton sia
pagpangitaa sono sang tulumanon.

14 Kag ang mga saserdote kag ang
mga Lebinhon nagpalakabalaan sa ila

kaugalingon sa pagpataklad sang kaban
ni lehoba, nga Dios sa Israel.

15 Kag gindalald sang mga anak sang
mga Lebinhon ang arka sang Dios, sa
ibabaw sang ila mga abaga, tungud sang
mga yayongan sa ibabaw nila, subung
sang ginsogo ni Moises, sono sa polong
ni lehoba.

16 Kag nagsiling si Dabid sa mga
pangolo sang mga Lebinhon, nga raag-
tukud sila sa ila mga utud sing mga
manugkanta, nga may mga tulungoa
nga may mga salterio, kag mga arpa,
kag mga apiping, nga magapalatunug
sila, nga nagabalayaw sang tingug nga sa
kasadyahan.

17 Gintukud sang mga Lebinhon st

Heman, nga anak ni lo il, kag sa tunga
sang iya mga utud, si Asap, nga anak
ni Berekias, kag sa tunga sang mga anak
ni Merari, sa ila mga utud, si Etan, nga
anak ni Kusaias

;

18 Kag upud sa ila, sa ila mga utud, sa
ikaduha ka pasunud, si Sakarias, si Ben,
si laaiel, si Semirarnot, si lehiel, si Uni,
si Eliab, si Benai, si Maasias, si Matitias,

I

si Elipele, si Miknias, si Obed-Edom kag
j

si lehiel, nga mga rnanugbantay sang
i gawang.

19 Kag ang mga manugkanta, si He-
I

nan, si Asap kag si Etan, may mga api-

ping nga tumbagasila, nga nagapatunug
sila.

20 Kag si Sakarias, si laasiel si Se-
mirarnot, si lehiel, si Uni, si Eliab, si

Maasias kag si Benaia, may mga salterio

sila sa paagi ni Alamot

:

21 Kag si Matitias, si Elipele, si Mik-
nias, si Obed-Edom, si lehiel kag si

Asasias, may mga arpa sila sa paagi ni.
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Seminit, sa pagdumala sang kalanta-
hon.

22 Kag si Kenanias, nga pang.olo sang
mga Lebinhon sa musika, nagdumala
sang musika, kay mahibaloanon sia.

23 Kag si Berekias kag si Elkana, mga
manugbantay sila sang gawang sang
kaban.

24 Kag si Sobanias, si losapat, si

Nataneel, si Amasias, si Sakarias, si

Eenaia kag si Elieser, nga mga saser-
<lote, nagapalatunog sang mga budyong
sa atubangan sang kaban sang Dios

;

kag si Obed-Edom kag si leliias mga
manugbantay sila sang gawang sang
arka.

25 Si Dabid kagang mga tigulang sa Is-

rael kag ang mga pangolo sa'jg mga lini-

bo, nagkaladto sa pagpataklad sang ka-
ban sang katipan ni lehoba gikan sa
balay ni Obed-Edom nga may kasadya.

26 Kag nahanabu, sang ginabuligan
sang Dios, ang mga Lebinhon nga naga-
dalala sang kaban sang katipan ni leho-
ba, naghalalad sila sing pito ka tinday
nga lalaki sang baka kag pito ka kainero.

27 Kag si Dabid nagpanaput sang
panapton nga lino nga manipis, subung
man ang tanan nga mga Lebinhon, nga
nagdalala sang kaban, kag ang mga
manugkanta, kag si Kenanias, nga pango-
lo sang musika, nga nagkalanta. Nag-
dala mati si Dabid sa ibabaw niya sing
isa ka epod nga lino.

28 Kag ginpataklad sang bug-os nga
Israel ang kaban sang katipan ni leho-
ba, nga may hilinugyaw kas; sa tunog
sang mga sungay, mga budyong kag
mga apiping, nga nagapatunug sang mga
salterio kag sang mga arpa.

29 Kag sang pagsuliid sang kaban
sang katipan ni lehoba sa banwa ni

Dabid, si Mikal, nga anak nga babae ni

Saul, naggowa sa talambuan, kag naki-

ta niya ang hari nga si Dabid, nga naga-
lumpat sa kalipay kag nagahampang,
kag gintamay nij'^a sia sa iya tagiposoon.

|

'if^ KAG gindalala nila ang kaban sang
1

l^-' Dios, kag ginpahamtang nila sia

sa tunga sang layanglayang, nga gin- I

humlad ni Dabid nga sa iya ; kag nag-
halalad sila sang mga halad nga sinu-

nog kag mga halad sa paghidaet sa atu-

bangan sang Dios.

2 Kag sang pagkatapus ni Dabid sa

paghalad sang mga halad nga sinunog

kag sang mga halad sa paghidaet, gin-
pakamaayo niya ang banwa sa ngalan
ni lehoba.

3 Kag ginpanagtag niya sa bug-os nga
Israel, sa mga lalaki subung man sa mga
babae, sa tagsatagsa, ang isa ka torta nga
tinapay, ang isa ka gulut nga unud, kag
isa ka tinapay sang iihas nga hinulad.

4 Kag ginbutang niya sa atubangan
sang kaban ni lehoba ang mga Lebinhon
sa paghimo sang pag-alagdan, agud nga
magpalanumdum kag magdalayaw sila

kag magolog sila kay lehoba, nga Dios
sa Israel

:

5 Si Asap, ang pangolo, kag si Saka-
rias. ang ikaduha sa olehe niya ; si

leiel, si Semiramot, si lehiel, si Matitias,
si Eliab, si Benaia, si Obed-Edom kag si

lehiel, nga may mga tulungonnga mga
salterio kag mga arpa ; kag si Asap
nagapatunog sang mga apiping.

5 Kag ang mga saserdote nga si Be-
naia kag si lahasiel nagpaiunug sing
dayon nga may mga budyong, sa atu-
bangan sang kaban sang katipan sang
Dios.

kalaniahou ai Dabici.

7 Niyan, sa sadtong adlaw, sa naha-
una ginbutang ni Dabid ang tulin sa
pagdayav/ kay lehoba sa kamut ni Asap
kag sang iya mga utad :

8 "Dayawa-ninyo si lehoba, tawga-
ninyo ang iya ngalan

:

Ipakilala-ninyo ang iya mga binuha-
tan sa mga katav/ohan.

9 Kantahi-ninyo sia, kantahi-ninyosia
sing m.ga alambahanon

;

Halambal-kamo sang tanan niya
nga mga kalatingalahan.

10 Paghilimaya-kamo sa iya balaan
nga ngalan

;

Magkalipay ang tagiposoon sang
nagapalangita kay lel^ioba.

11 Pangitaa-ninj'o si lehoba kag ang
iya kabakuran,

Pangitaa-ninyo sa gihapon ang iya
nawung.

12 Panuraduma-ninyo ang iya mga ka-

latingalahan nga ginhimo niya :

Ang iya mga kalatingalahan, kag
ang mga katadlungan sang iya

baba,

13 Oh kamo, kalivvatan ni Israel, nga
iya alagad,

531



16. 14. I KRONIKA. 16. 38;

Kamo nga mga anak ni lakob, nga
iya mga pinili.

14 Sia amo si le.hoba, nga aton Dios:
Sa bug-OS nga duta amo ang iya

paghukom.
15 Palanumdum-kamo sang iya kati-

pan sa gihapon,
Sang polong nga ginsogo niya nga

sa linibolibo ka kaliwatan
;

16 Sang katipan nga ginhimo niya kay
Abraham,

Kag sang iya ginsumpa kay Isaak.

17 Kag gintukud niya sia kay lakob
nga palatukiiran,

Kay Israel nga walay katubtuban
nga katipan,

18 Nga nagasiling: Sa imo pagai-
hatag ko ang duta nga Kanaan,

Nga bahin sang inyo panublion

;

19 Sang kamo diyotay pa lamang nga
mga tawo sa kadamuon,

Diyotay gid kag mga dumuluong
sa iya.

20 Kag sang naglalakat sila sa kata-
wohan kag sa katawohan,

Sa isa ka ginkarian \ya isa ]<:a ban-
wa,

21 Wala niya pagitugut, nga ang bisan
sin-o nga tawo magpakalisud sa

ila;

Kag iDangud sa ila ginsabdong niya
ang mga hari,

22 Nga nagasiling : indi ninyo pag-
tandugon ang akon mga hinap-
las,

Bisan paghimoan ninyo sing kalai-

nan ang akon mga manalagna.
23 Pag-ambahan-kamo kay lehoba,

bug-OS nga duta

;

Ibantala-ninyo sa adlawadlaw ang
iya kaluwasan.

24 Isugid-ninyo sa tunga sang mga
katawohan ang iya himaya,

Sa tanan nga mga banwa, ang iya

mga kalatingalahan.

25 Kay daku si lehoba, kag takus gid
sang labing daku nga pagdayaw,

Makahaladluk sia labi sa tanan nga
mga dios.

26 Kay ang tanan nga mga dios sang
mga katawohan mga larawan

;

Apang si lehoba ang naghimo sang
mga langit.

27 Angkadunganankagang pagkaha-
langdon yara sa atubangan niya

;

Ang kabaskug kag kalipay yara sa

iya duug.

28 Hatagi ninyo si lehoba, oh mga
panimalay sang mga katawohan,.

Hatagi ninyo si lehoba sang hima-
ya kag sang kalig-unan.

29 Hatagi si lehoba sang himaya, nga
nagakaigo sa iya ngalan

:

Dalala-kamo sing mga halad, kag
suliid-kamo sa atubangan niya ;,

Layaub-kamo sa atubangan ni le-

hoba sa kagayonan sang iya pag-
kabalaan.

30 Magkurug, bug-os nga duta, sa iya
atubangan

;

Yari karon ang kalibutan napalig-
on kag indi mationg.

31 Magkalasadya ang mga kalangitan,
kag magkalipay ang duta,

Kag magsililing sa tunga sang mga.
katawohan

:

Nagahari si lehoba.

32 Magngurub ang dagat, kag ang iya
kabug-osan

;

Magkasadya ang latagon kag ang
tanan nga yara sa iya.

33 Niyan ang tanan nga mga kahoy,.

sa kagulanganmagahulugyaw sa
atubangan ni lehoba,

Kay nagakari sia sa paghukom
sang duta.

34 Dayawa-ninyo si lehoba, kay ma-
ayo sia

:

Kay amo sa gihapon ang iya ka-
looy.

35 Kag isiling ninyo: Luwasakami,.
oh Dios, nga kaluwasan namon,

Kag tipuna kami kag bawia kami
sa mga katawohan,

Agud nga dayawon namon ang.

imo balaan nga ngalan,

Kag nga maghilimaya kami sa mga
pagdayaw sa imo.

36 Dalayawon si lehoba, nga Dios sa
Israel, sa walay katapusan kag
sa walay katapusan."

Kag nagsiling ang bug-os nga ban-
wa: "Kabay pa," kag nagdayaw sia

kay lehoba.

Ang Puluy-an sanj; kahanayakan nabilin sa Gabaon.

37 Kag ginbayaan w/ Dabid didto, sa
atubangan sang kaban sang katipan ni

lehoba, si Asap kag ang iya mga utud„

agud nga mag-alagad sila sing dayon sa
atubangan sang kaban, sang tagsa ka
butang sa iya adlaw.

38 Kag si Obed-Edom kag ang iya
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mga utud, kan-uman kag walo sila, si

Obed-Edom, nga anak ni ledutun, kag
si Hosa nanginmanugbantay sila sang
gawang.

39 Kag giuiuhid niya si Sadok, nga
saserdote, kag ang iya mga utud, nga
mga saserdote, sa atubangan sang pulu-

yan ni lehoba, sa mataas nga duug nga
yadto sa Gabaon,
40 Agud nga maghalalad sila sing

mga halad nga sinunog kay lehoba, sa

ibabaw sang halaran sang mga halad
nga sinunog sing dayon gid sa aga kag
sa hapon, kag sono sa tanan nga nasulat

sa kasogoan ni lehoba, nga iya ginsogo
kay Israel.

41 Kag upud sa ila si Heman kag si

ledutun, kag ang iban nga mga Lebinlwn

nga pinili, nga triga ginpamat-inan sono
sang ila mga ngalan, sa paghimaya kay
lehoba, kay amo sa gihapon ang iya

kalooy

;

42 Kag upud sa ila si Heman kag si

ledutun, nga may mga budyong kag
mga apiping nga sa mga nagapatunog
sa ila pati sang iban nga mga tulungon
sa musika sang Dios ; kag ang mga anak
ni ledutun yara sila sa mga gawang.

43 Kag ang bug-os nga banwa nagpa-
kadto, ang tagsatagsa sa iya balay ; kag
si Dabid nagpauli sa pagpakamaayo sang
iya balay.

Aag Dios wala nagatugot nga si Dabid magpatindug

sa iya sing Simbahan.—Ang ginbarian nga

dayon ginapanasd sa balay ni Dabid.

417 KAG, sang nagalingkod si Dabid
• sa iya balay, nahanabu nga nagsi-

ling si Dabid sa manalagna nga si Na-
tan :

" Yari karon nga ako nagapuyo
sa isa ka balay nga sedro, kag ang kaban
sang katipan ni lehoba sa idalum sang
mga kumbung."

2 Kag si Natan nagsiling kay Dabid :

" Himoa ang tanan nga yara sa imo ta-

giposoon, kay ang Dios upud sa imo."

3 Kag nahanabu sa sadto gid nga
gab-i, nga ang polong sang Dios nag-
abut kay Natan, nga nagasiling

:

4 " Lakat-ka kag isiling kay Dabid,
nga akon alagad : Amo^ini ang ginasi-

Mng ni lehoba : Indi amo ikaw ang
magapatindug sang balay nga akon pa-
gapuy-an

;

5 Kay wala ako magpuyo sa isa ka
balay kutub sang adlaw nga ginpataklad

ko ang mga inanak ni Israel gikan sa
Egipto tubtub karon ; kondi nga nagla-
kat ako sa layanglayang kag sa layang-
layang, kag sa isa ka puluy-an pa isa ka
puluy-an.

6 Sa tanan nga duug nga ginlaktan ko
upud sang bug-os nga Israel, i nagham-
bal bala ako sing polong sa isa sang
mga hukom sa Israel, nga sa iya nagsogo
ako, nga pahalbon niya ang akon banwa,
nga nagasiling: i Kay ngaa bala wala
ninyo ako pagpatindugi sang isa ka
balay nga sedro ?

7 Busa karon igapamolong mo sa

akon alagad nga si Dabid: Amo ining

ginasiling ni lehoba sang Sebaot : Ako
nagkuha sa imo sa halalban nga sa

nagasunud ka sang m^a obeha, agud
nga manginrnanugdumala ka sang akon
banwa nga Israel

;

8 Kag yara ako upud sa imo sa tanan
nga duug nga imo ginlaktan, kag sa
atubangan mo ginpangutud ko ang
tanan nga imo mga kaaway, kag gin-

himo ko ang isa ka ngalan sa imo,
subung sang ngalan sang mga kadalag-
kuan nga yara sa duta.

9 Kag nagpaham.tang ako sing duug
sa akon banwa nga Israel, kag ako nag-
tanum sa iya, kag nagpuyo sia sa iya

duug, kay indi na gid sia pagagamohan

;

kag ang mga anak sang pagkamalalison
indi na magapadayon sa pagupud sa iya,

subung sang sa ginsuguran.
10 Kag kutub sang mga adlaw nga

ginbutangan ko sing mga hukom ang
akon banwa nga Israel. Kag ginpaubus
ko ang tanan mo nga mga kaaway, kag
nagpahibalo ako sa imo, nga si lehoba
magapatindug sa imo sing balay.

11 Kag mahanabu nga, kon ang imo
mga adlaw matuman na nga sa pag-
pakadto mo upud sa imo mga ginikanan,

ako magabangon sang imo kaliwatan
sa olehe nimo, nga sia mangin sa imo
mga anak, kag pagapalig-onon ko ang
iya ginharian.

12 Sia magapatindug sa akon sing

balay kag ako magapalig-on sa gihapon
sang iya lingkoran nga harianon.

13 Ako manginamay niya, kag sia

manginanak ko ; kag indi ko pagaku-
haon sa iya ang akon kalooy, subung
nga ginkuha ko ini sa sadtong nangin-
nauna sa imo

;

14 Apang pagatukuron ko sia sa akon
balay kag sa akon ginharian sa gihapon;
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kag ang iya Imgkoran nga harianon
manginmalig-on sa gihapon."

15 Sono sa sining tanan nga mga
polong, kag sono sa sining tanan nga
palanan-awon, amo ining ginhambal ni

Natan kay Dabid.
16 Kag ang hari nga si Dabid nag-

sulud kag iiaglingkod sa atubangan ni

lehoba, kag nagsiling :
" lehoba nga

Dies, isi sin-o ako bala kag anj ang
akon balay, agud nga pagdalhon mo
ako tubtub diri ?

17 Kag ini nanginbiitang pa nga di-

yotay sa imo mga mata, oh Dios

;

naghambal ka man nahanungud sang
bakiy sang imo aLTgad nga sa maiayo
nga dag-on, kaggintulok mo ako subung
sang mga tawo, ikaw nga sa mga raa-

taas nga duug amo si leiioba nga Dios.

18 ,; Ano pa bala ang igapadayon ni

Dabid sa pagsiling sa imo nahanungud
sang himaya nga jnio ginJiatag sa imo
alagad ? Kay ikaw nakakilala sa imo
alagad.

19 Oh lehoba, bangud sang imo ala-

gad, kag sono sang imo tagiposoon,
ginhimo mo ining tanan nga pagkadaku
sa pagpahibalo sa iya sining tanan nga
dalagku nga mga butang.

20 lehoba, wala sing sin-o nga subung
sa imo, bisan may Dios luwas sa imo,
sono sang tanan nga amon nabatian
sa amon mga idulungug.

21 iKag sin-o bala subung sang imo
banwa nga Israel, katawohaa nga bug-
tong sa du!:a, nga ang Dios nagkari sa

pagtubus nga sa iya, agud nga mangin-
banwa niya, kag agud nga makahimo sa

imo sing ngalan, tungud sang mga bu-

tang nga dalagku kag makahaladluk, nga
nagatabog sang m.ga katawohan sa atu-

bangan sang imo banwa, nga imo gintu-

bus sa Egipto ?

22 Kag ginpatindug mo ang imo
banwa nga Israel nga banwa mo sa

gihapon; kag ikaw, lehoba, nanginiya
Dios.

23 Busa karon, lehoba, ang polong
nga imo ginhambal nahanungud sa imo
alagad kag nahanungud sa iya balay,

magmalig-on sa gihapon, kag himoa
sono sang imo ginhambal

;

24 Nga magmalig-on sia, agud nga
ang imo ngalan magmangindaku sa

gihapon, nga nagasilmg : Si lehoba
sang Sebaot, ang Dios ni Israel, among
Dios nga sa Israel ; kag nga ang balay

sang imo alagad nga si Dabid magmalig-
on sa atubangan mo.

25 Kay ikaw gid, Dios ko, ginpaha-
yag mo sa imo alagad, nga pagapa-
tindugan mo sia sing balay; tungud
sini nakakita ang im.o alagad sing pa-

ngamu3"o sa paghimo sa imo atuba-
ngan.

26 Kag karon, lehoba, ikaw amo ang
Dios, kag ikaw nagpanaad sa imo alagad
sining kaayohan.

27 Kag karon, kahamut-i ang pagpa-
kamaayo sang balay sang imo alagad,

agud nga magpadayon sia sa atubangan
mo sa gihapon; kay ikaw, lehoba, ang
ginapakamaayo mo, ginpakamaayo sia

sa gihapon.

"

Mga pagdaug ni Qa.hli sa ibabaw sang mga Pilistin*

hon, sang mga Mcafjinhon, sang mjja Siriahanon,

kag sang mfa Iduminhon.—Ang iya mga
tululinaii nga mga pangoio.

KAG sa tapus sini, nahanabu, nga^ ginpilas ni Dabid ang mga Pi-

listinhon, kag ginpasakup sila niya ; kag
ginkuha niya ang Gat kag ang iya mga
minoro sa kamut sang mga Pilistinhon.

2 Kag ginpilas niya ang Moab, kag
ang mga Moabinhon nanginsinasakup
ni Dabid, nga nagadalala sila sa iya sing
mga dolot.

3 Kag ginpilas ni Dabid si Adareser,
nga hari sa Soba, na>on sa Hamat, sang
nagkadto sia sa pagbutang sang iya ka-
mut sa ibabaw sang suba nga Euprates,

4 Kag si Dabid nagkuha sa iya sing

isa ka libo ka kanga, kag pito ka libo ka
mga manugkabayo, kag duha ka piilo ka
libo ka tawo nga mga nagalalakat ; kag
ginkitinan ni Dabid ang mga kahayo
sang tanan nga mga kaiiga ; apang gin-

hawiran niya sa ila ang mga kabayo nga
sa isa ka gatus ka kanga.

5 Kagnag-alabut ang mga Araminhon
gikan sa Damasko sa pagbulig kay Ha-
dareser, nga hari sa Soba, kag ginpilas

ni Dabid sa mga Araminhon, duha ka
piilo kag duha ka libo ka tawo.

6 Kag si Dabid nagbutang sing mga
soldado nga hantay sa Aram sa Damasko,
kag ang Aram nanginsakup ni Dabid,
nga nagadala sila sing mga dolot sa

iya. Kag ginluwas ni lehoba si Dabid sa

bisan diin nga magkadto sia.

7 Kag ginkuha ni Dabid ang mga ta-

ming nga bulawan, nga ila sadto sang
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mga alagad ni Hadareser, kag ginpadala

niya sila sa lerusalem.

8 Kag sa Tibat kag sa Kun, nga mga
kabanwaanan ni Hadareser, ginkuha ni

Dabid ang madamu gid nga tumbaga,
nga sa iya ginhimo ni Salomon ang da-

gat nga tumbaga, ang mga haligi kag
ang mga gamit nga tumbaga.

9 Kag si Tou, nga hari sa Hamat, na-

kabati nga si Dabid nagpilas sang bug-os

nga kasoidadosan ni Hadareser, nga hari

sa Soba ;

10 Kag ginpadala niya si Hadoram,
nga iya anak, sa hari nga si Dabid, sa

pag-abiabi sa iya, kag sa pagpakamaayo
sa iya, tungud kay nakigaway sia batok
kay Hadareser kag iya ginpilas ; kay si

Tou nag-awa)'^ gihapon batok kay Hada-
reser. Kag gindald ni Hadoram ang ta-

nan nga mga nagakalainlain nga mga
suludlan nga bulawan, nga pilak kag
nga tumbaga.

11 Ini siia ginhalad m.an sang hari

nga si Dabid ka}' lehoba, upud ang pilak

kag bulawan nga gindala niya gikan sa

tanan nga mga katawohan, sa Edom, sa

Moab, sa m^ga inanak ni Amon, sa mga
•Pilistinhon kag sa Amalek.

12 Kag si Abisai, nga anak ni Seruia,

nagpilas sang Edom sa nalupyakan sang
Asin sa isip sang napiilo kag walo ka
libo ka tawo.

13 Kag ginbvitangan niya sing mga
soldado nga bantay sa Edom, kag ang
bug-os nga Edom nanginsakup ni Dabid.
Kag ginluvvas ni lehoba si Dabid sa bi-

san diin nga magkadto sia.

14 Kag si Dabid naghari sa iba-

baw sang bug-os nga Israel, kag ginhimo
niya ang katadiungan kag katarungan sa

bug-OS niya nga banwa.
15 Kag si loab, nga anak ni Seruia,

amo ang pangolo sang kasoidadosan

;

kag si losapat, nga anak ni Ahitub, ma-
nugsulat sang mga Kronika

;

16 Kag si Sadok, nga anak ni Ahitub,
kag si Abimelek, nga anak ni Abyatar,
amo ang mga saserdote ; kag si Sabsa,
eskriba

;

17 Kag si Benaia, nga anak ni loiada,

among tuhilinan sang mga Keretin-
hon kag mga Peletinhon ; kag ang mga
anak nga lalaki ni Dabid among mga
nahauna sa luyo sang hari.

Ang hari sanf mga Amoninhon nagapasipala %M%
mga maniigkagon ni Dabid.— Pag^alaplaag sang

mga Amoninhon kag sang iya mfa
kadampig.

•1Q KAG sa tapus sini nahanabu, nga
'^ namatay si Naas, nga hari sang
mga inanak ni Amon, kag naghari nga
salili niya ang ij^a anak.

2 Kag nagsiling si Dabid :
" Ako

magakalooy kay Hanun, nga anak ni

Naas, subung nga ang iya amay nagka-
looy man sa akon." Kag ginpadala ni

Dabid ang mga manugbalita sapaglipay
sa iya tungud sang iya amay. Kag ang
mga alagad ni Dabid nag-alabut sa duta
sang mga inanak ni Amon, kay Hanun,
sa paglipay sa iya.

3 Kag ang mga pangolo sang mga
inanak ni Amon nagsililing kay Hanun:
"

i Sa imo mga mata bala nga sa pag-
padungug sa imo amay, nga si Dabid
nagpadala sing mga manuglipay sa
imo ? I Indi bala nga sa pugusisa sang
bamva, kag sa paglaglag sa iya kag sa
pagsaladsad sang duta, nga nagkalari
ang iya mga alagad sa imo ?

"

4 Kag gindakup ni Hanun ang mga
alagad ni Dabid, kag ginpaalutan niya
sila, kag ginpautdan niya ang ila mga
panapton sa katunga tubtub sa mga
balikawang, kag ginpalakat niya sila.

5 Kag nag-alabut ang mga tawo sa
pagsugid nahanungud sadtong mga
lalaki sa kay Dabid, kag nagpadala sia sa
pagsugata sa ila, kay ini nga mga tawo
nagkalahuya sing tama gid; kag nagsiling

sa ila ang hari :
" Magpalabilin-kamo sa

leriko tubtub nga magtubo ang inyo
bungut, kag ugaling magpalauli kamo."

6 Kag nakita sang mga inanak ni

Amon nga nangindinumtan sila ni

Dabid, kag si Hanun kag ang mga ina-

nak ni Amon nagpadala sing isa ka libo

ka talanton nga pilak nga sa inogsohol
sing mga kanga kag sing mga manug-
kabayo sa Aram-Naharaim, kag sa
Aram-Maaka kag sa Soba.

7 Kag nagsohol sila sang katloan kag
duha ka libo ka mga kanga, kag sa hari

sa Maaka pati ang iya banvv'a, nga sila

nag-alabut kag nagbutang sing dulugan
sa atubangaii sang Medeba. Kag nagti-

lipon ang mga inanak ni Amon gikan sa

ila mga kabanwaanan, kag nag-alabut
sila sa pag-awayan.

8 Sang pagkahibalo sini ni Dabid,
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ginpadala niya si loab upud ang bug-os

nga kasoldadosan, ang mga maisug nga
mga tawo.

9 Kag naggulowa ang mga inanak ni

Amon, kag nagpalasunud sila nga sa

pagpaifig-awayan sa salamputan sang

banwa; kag ang mga hari nga nag-

alabiit, ngadidto sila pumahamtang sing

pain sa latagon.

10 Kag nakita ni loab nga may duha

ka naatubangan nga alawayon batok sa

iya, sa atubangan kag sa likod, kag
nagpili sia sa tanan nga mga pinili sa

Israel, kag nagpasunud sia sa ila batok

sa mga Araminhon.
11 Kag ang nabilin sang banwa gin-

tugyan niya sa kamut ni Abisai, nga iya

iitud, kag ginpasunud niya sia, batok sa

mga inanak ni Amon.
12 Kag nagsilingsia sa iya: "Konang

mga Araminhon manginlabing mabakud
sa akon, ikaw magaluwas sa akon ; a-

pang kon ang mga inanak ni Amon ma-
nginlabing mabakud sa imo, ako maga-
luwas sa imo.

13 Pagpakabakud-ka, kag magpakala-
laki-kita tungud sang aton banwa, kag
tungud sang mga banwa sang aton Dios,

kag kabay pa nga himoon ni lehoba ang
ginapakamaayo sa iya mga mata."

14 Kag nagpalapit si loab, kag ang
banwa nga yara upud sa iya, sa pagpa-
kigaway batok sa mga Araminhon

;

apang sila nagpalalagyo sa atubangan
niya.

15 Kag ang mga inanak ni Amon, sang
pagkakita nila nga ang mga Araminhon
nagpalalagyo, nagpalalagyo man sila sa

atubangan ni Abisai, nga iya utud, kag
nagsululud sila sa banwa. Kag si loab
nagsulud sa Jerusalem.

16 Kag sang pagkakita sang mga A-
raminhon nga ginpandaug sila sa atu-

bangan ni Israel, nagpaladala sila sing

mga manugbalita, kag ginpagowa nila

ang mga Araminhon, nga yadto sa tabok
sang suba, kag si Sopak, nga pangolo
sang kasoldadosan ni Hadareser, sa

atubangan nila.

17 Kag ginpahibalo ini kay Dabid,
nga gintipon niya ang bug-os nga Isra-

el, kag nagtabok sia sang lordan, kag
nag-abut sa ila kag nagpasunud batok
sa ila. Kag ginpasunud ni Dabid nga sa

pagpakigawayan batok sa mga tinawo

ni Aram, kag nag-alaway sila batok sa

iya.

18 Apang ang Aram nagpalagyo sa
atubangan ni Israel ; kag ginpatay ni

Dabid sa mga Araminhon ang ??iga tina-

wo sang pito ka libo ka mga kanga kag
kap-atan ka libo ka tawo nga nagalala-

I

kat, kag ginpatay niya si Sopak, nga
j

pangolo sang kasoldadosan.

j

19 Kag nakita sang mga alagad ni

j

Hadareser, nga ginpandaug sila sa atii-

! bangan sang Israel, kag naghilimo sila

I

sing paghidaet kay Dabid, kag nagpala-
i
sakup sila sa iya. Kag ang Aram indi na
baut magbulig sa mga inanak ni Amon.

KAG nahanabu nga, sa pagbalik
sang tuig, sa dag-on nga nagagu-

lowa ang mga hari sa pag-awayati, nga
gindala ni loab ang mga kasoldadosan,
kag ginhapay niya ang duta sang mga
inanak ni Amon, kag nagkadto sia kag
naglibot sa Raba ; spang si Dabid nabi-
lin sa lerusalem. Kag ginpilas ni loab
ang Raba, kag ginlaglag niya sia.

2 Kag ginkuha ni Dabid ang purung-
purung sang ila hari sa ibabaw sang iya
olo, kag nakita nij'a nga ang iya
timbang among isa ka talanton nga bu-
lav/an, kag may yara sa iya nga mga.
matahum nga mga bato ; kag ginbutang
sia sa ibabaw sang olo ni Dabid ; kag
nagdala sia sing tama ka bugana nga

!
inagaw gikan sa banwa.

i 3 Nahanungud sang banwa nga yara

j

sa iya, ginpagowa niya sia, kag ginutiid

I

niya sila sang mga lagari, kag sang mga
' pakalas nga salsalon kag sang mga
I

wasay. Kag amo man ang ginhimo ni

I
Dabid sa tanan nga mga banwa sang

!
mga inanak ni Amon. Kag si Dabid
nagbalik upud sang bug-os nga banwa sa
lerusalem.

Iban nga tn£a pagdaug sa mga Pilistinhon.

4 Sa tapus sini ginbangon ang inaway
sa Geser batok sa mga Pilistinhon. Ni-
yan ginpilas ni Sibkai, nga Husatinhon,
si Sipai, nga isa sang mga anak sang
layug, kag ginpandaug sila.

5 Kag may isa pa ka pagilinaway ba-
tok sa mga Pilistinhon. Kag si Elkanan,
nga anak ni lair, nagpilas kay Lami, nga
utud ni Goliat, nga Gitinhon, nga ang
olongan sang iya bangkaw subung sang
isa ka likisan sang mga manughabol.

6 Kag may isa pa ka pagilinaway sa
Gat, nga didto may isa ka tawo nga ma-
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taas gid nga may anum sia ka tudlo sa

tagsa ka kaviut kag anum sa tagsa ka tiil,

duha ka pulo kag apat sa kabilogan, nga
sia man natawo sa layug.

7 Kag tungud kay ginhikayan niya

ang Israel, si lonatan, nga anak ni Si-

ma, nga litud ni Dabid, nagpilas sa iya.

8 Ini sila nagkalatawo sa layug, sa

Gat; kag nagkalapukan sila sa kamut
ni Dabid kag tungud sa kamut sang iya

mga alagad.

Pagisip sang banwa ; kamatay sa Israel.

Q4 APANG si Satanas nagtindug ba-
^ ' tok sa Israel, kag ginsugyot niya
si Dabid nga pagisipon niya ang Israel,

2 Kag nagsiling si Dabid kay loab
kag sa mga dunganon sang banwa

:

"Lakat kamo, isipa-ninyo ang Israel,

kutub sa Beer-seba tubtub sa Dan, kag
isugid-ninyo sa akon, agud nga mahiba-
loan ko ang kadamuon."

3 Kag nagsiling si loab :
" Kabay pa

nga si lehoba magdugang sa iya banwa
sing ginatus ka tagginatus sang iya kada-
muon. I Indi bala ang tanan, ginoo ko,

nga hari, mga alagad sang akon ginoo ?

^Kayngaabala nagahimulat ang akon
ginoo sini ? i Kay ngaa bala mangin-
takus sang silot si Israel sini ?"

4 Kag ang sogo sang hari naglabaw
kay loab. Kag si loab naggowa, kag
naglibot sa bug-os nga Israel ; ugaling
nagbalik sia sa lerusalera.

5 Kag naghatag si loab sang isip sang
kadamuon sang banwa kay Dabid : sa
bug-os nga Israel may isa ka laksa kag
isa ka gatus ka libo ka mga ta\yo nga
nagakaput sang hinganiban, kag sa
luda apat ka gatus kag kapitoan ka libo

nga mga nagakaput sang hinganiban.
6 Sa ila sini wala pagpangisipa ang

Lebi, bisan ang Benyamin, kay ining po-
long sang hari kangil-aran kay loab.

7 Kag ini malaut sa mga mata sang
Dios, kag ginpilas niya ang Israel.

8 Kag nagsiling si Dabid sa Dios

:

"Nakasala ako sing daku gid sapaghimo
sini : ginaampo ko nga paligara ang ka-
lautan sang imo alagad, kay ako naghi-
mo sing kabuang gid."

9 Kag si lehoba naghambal kay Gad
nga manugtulok ni Dabid, nga naga-
siling

:

10 "Lakat-ka kag ihambal kay Da-
bid, kag isiling sa iya : Amo ining gi-

nasiling ni lehoba : Tatlo ka mga bu-
tang ginapaatubang ko sa imo

;
pili-ka

sing isa sa ila, nga pagahimoon ko sa
imo."

11 Kag sang nag-abut si Gad kay Da-
bid, nagsiling sia sa iya :

" Amo ining
ginasiling ni lehoba

:

12 Batona nga sa imo, ang tatlo ka
tuig nga gutum, kon ang paglaglag, sa
tatlo ka bulan, sa atubangan sang imo
mga kasumpung nga malambut ka sang
hinganiban sang imo mga kaaway, kon.
ang kampilan ni lehoba kag ang kina-
matay sang duta sang Israel, sa tatlo ka
adlaw, nga ang manugtunda ni lelioba

maglaglag sa bug-os nga kadutaan. Kag
karon mulalunga, kon ano ang pagai-
sabat ko sa nagpadala sa akon."

13 Kag si Dabid nagsiling kay Gad:
" Yari ako sa daku nga kalilisdan : naga-
ampo ako, nga ako maholog sa kamut
ni lehoba, kay ang i3''a mga kahinoklog
madamu gid, kag nga indi ako maholog
sa kamut sang mga tawo."

14 Kag ginpadala ni lehoba ang kina-
matay sa Israel, kag nagkalapukan sa
Israel kapitoan ka libo ka tawo.

15 Kag ginpadala ni lehoba ang ma-
nugtunda sa lerusalem sa paglaglag sa
iya ; kag sang nagalaglag sia, gintulok
ni lehoba, kag naghinulsul sia saitong^
kalainan, kag nagsiling sia sa manug-
tunda nga nagalaglag :

" Tuman na :

pungi ang imo kamut." Kag ang ma-
nugtunda ni lehoba nagduiog sa luyo
sang linasan ni Oman nga lebusinhon.

16 Kag ginbayaw ni Dabid ang iya
mga mata, kag nakita niya ang manug-
tunda ni lehoba, nga yara sa tunga sang,

langit kag sang duta, nga may isa ka
hinganiban nga ginabut sa iya kamut,
nga nauntay sa ibabaw sang lerusalem.
Kag si Dabid kag ang mga tigulang nag-
haiapa sila nga mga naputus sing mga
panapton sa lalaw.

17 Kag si Dabid nagsiling sa Dios::
"

I Indi bala ako ang nagpaisip sang ban-
wa ? Ako gid amo ang nakasala, kag sa.

pagkamatuud gid, ginhimo ko ang mala-
in ; kag inang mga obeha, l anong ginhi-

mo nila ? lehoba, nga akon Dios, ang imo
kamut manginbatok sa akon karon kag
batok sa balay sang akon amay, kag indi

na.paghimoon angkalalat-ansa tunga sang
imo banwa."

18 Kag ang manugtunda ni lehoba
nagsogo kay Gad, nga magsiling sia.
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"kay Dabid, nga magtaklad si Dabid sa
pagpatindug sing isa ka halaran kay
lehoba sa linasan ni Oman, nga lebu-
sinhon.

19 Kag si Dabid nagtaklad sono sa

polong ni Gad, nga ginmitlang niya sa
ngalan ni lehoba.

20 Kag sang bumalikid si Oman,
siakita niya ang manugtunda kag nag-
palanago sila, sia kag ang iya apat ka
;anak upud sa iya. Kag si Oman naga-
linas sang trigo.

21 Kag nag-abut si Dabid kay Oman

;

kag nagtulok si Oman, kag nakita niya
•si Dabid, kag naggowa sia sa linasan
kag naghapa sa atubangan ni Dabid.

22 Kag nagsiling si Dabid kay Oman

:

** liiatag sa akon ini nga duug sang
linasan, agud nga sa iya magpatindug
ako sang isa ka halaran kay lehoba

;

ihatag mo sia sa akon sa iya nagakaigo
nga bill, agud nga maguntat ining kala-
lat-an gikan sa ibabaw sang banwa.

23 Kag si Oman nagsiling kay Dabid

:

** Kuhaa sia nga sa imo, kag maghimo
ang akon ginoo nga had, sang mina-
maayo sa iya mga mata. Yari karon,
magahatag ako sining mga baka nga sa
halad nga sinunog, kag sang mga ligis

nga inuglinas nga sa gatong, kag sang
trigo nga sa halad nga kalan-on : ako
nagahatag sining tanan."

24 Kag ang hari, nga si Dabid, nag-
siling kay Oman: " Indi, kondi nga
buut ako magbakal sa bug-os nga bili

;

kay indi ako magabaton nga kay lehoba
sang imo, bisan magahalad ako sang
halad nga sinunog, nga wala gid sing
bili sa akon."

25 Kag ginhatag ni Dabid kay Oman
tungud sining duug anum ka gatus ka
siklo nga bulawan nga tinimbang.

26 Kag nagpatindug didto si Dabid
sang isa ka halaran kay lehoba, kag sa

iya naghalad sia sang mga halad nga
sinunog kag sang mga halad sa pag-
hidaet ; kag nagtawag sia kay lehoba,
nga nagsabat sa iya tungud sa kalayo
gikan sa mga langit sa halaran sang
halad nga sinunog.

27 Kag naghambal si lehoba sa ma-
nugtunda, kag gintagub niya ang iya
hinganiban.

28 Sa sadtong panag-on, sang nakita
ni Dabid nga ginpamatian sia ni lehoba
sa linasan ni Oman, nga lebusinhon,
naghalad sia didto.

29 Ang Puluy-an ni lehoba nga gin-
himo ni Moises sa kahanayakan, kag ang
halaran sang mga halad nga sinunog,
yadto, sa sadtong panag-on, sa rnataas
nga duug sa Gabaon.

30 Kag si Dabid wala makasarang sa
pag-atubang sa sini nga halaran sa pag-
pangita sa Dios, kay nalisang sia
bangud sang hinganiban sang manug-
tunda ni lehoba.

Mga gin-aman ni Dahid nga sa pagpatindug sang
Simbahan.

QQ KAG nagsiling si Dakid :
" Diri^^ gid patindugon ang Balay ni

lehoba nga Dios, kag diri ang halaran
sang mga halad nga sinunog nga sa
Israel.

2 Kag nagsogo si Dabid. nga magtili-
pon ang mga dumuluong nga yara sa
duta sa Israel, kag nagtukud sia sing
mga manugbasbas sang haid, nga mag-
balasbas sila sang mga bato nga binas-
basan sa pagpatindug sang Balay sang
Dios.

3 Kag naghanda si Dabid sang mada-
mu nga salsalon nga sa mga lansang,
nga sa mga panid sang mga gawang,
kag nga sa mga ginkitaan kag sing tum-
baga nga tama ka bugana, nga walay
timbang, kag kahoy nga sedro nga
walay isip

;

4 Kay ang mga Sidoninhon kag ang
mga Tirohanon nagdalala kay Dabid
sang kahoy nga sedro sa kabugana.

5 Kay nagsiling si Dabid: "Si Salo-
mon, nga akon anak, bata kag linghod
pa, kag ang balay nga inugpatindug kay
lehoba dapat nga nanginmataas gid sa
kabantugan kag sa himaj'^a sa tanan nga
mga duta ; busa karon, ako magaaman
sa iya sing mga aman. Kag ginhimo ni

Dabid ang mga aman sa kabugana sa
wala pa sia mapatay.

6 Kag gintawag ni Dabid si Salomon,
nga iya anak, kag ginsogo niya sia nga
magpatindug sia sang balay kay lehoba
nga Dios sa Israel.

7 Kag nagsiling si Dabid kay Salo-
mon :

" Anak ko, sa akon tagiposoon
naghuput ako sa pagpatindug sang
Simbahan sa ngalan ni lehoba, nga akon
Dios.

8 Apang nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling :

" Ikaw nag-
ula sang madamu nga dugo, kag nag-
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himo ka sing dalagku nga mga pagina-

way; dili ka magapatindug sang Balay
sa akon ngalan, kay nagula ka sang
madamu nga dugo sa duta sa atubangan
nakon.
9 Yari karon, matawo sa imo ang isa

ka anak nga lalaki, nga magamangin-
tawo sia sa kapahuv/ayan, kay pagaha-
tagaii ko sia sing kapahuwayan sa lanan
niya nga mga kaaway, sa palibot : kay
ang iya ngalan mangin-Salomon ;

* kag
ako magahatag sang paghidaet kag sang
kalinong sa ibabaw sa Israel sa iya mga
kaadlawan.

10 Sia magapatindug sing Balay sa

akon ngalan ; kag sia manginanak ko,

kag ako magamanginamay niya ; kag
pagapalig-onon ko ang lingkoran nga
harianon sang iya ginharian sa ibabaw
sang Israel sa gihapon.

11 Busa karon, anak ko, magmangin-
kaupud mo si lehoba sa pagpabugana sa

imo, kag nga magpatindug ka sang Balay
kay lehoba, nga imo Dios, subung sang
ginmitlang niya nahanungud sa imo.

12 Lamang nga si lehoba maghatag
sa imo sang ihibalo kag kabut-anan, kag
nga sia magsogo sa imo sa paghari sa

ibabaw sang Israel sa pagbantay sang
kasogoan ni lehoba, nga imo Dios.

13 Niyan magabugana ka, kon magha-
lung ka sa pagbutang sa buhat sang mga
palatukuran kag sang mga tulumanon,
nga ginsogo ni lehoba kay Moises
n^a sa Israel. Busa, magpakabaskug-ka,
magmalig-on ka ; dili ka magkahadluk,
bisan magpunaw ka.

14 Kag yari karon, ako sa akon kasa-

kit, nag-aman ako nga sa Balay ni le-

hoba sang isa ka gatus ka libo ka ta-

lanton ngabulawan, kag isa ka laksaka
talanton nga pilak, kag wala sing tim-
bang ang tumbaga bisan ang salsalon,

kay maj"" bugana gid sa ila. Subung man
nag-aman ako sing kahoy kag sang mga
bato, nga sa iya ikaw magadugang.

15 Kag yara upud sa imo ang ma-
damu nga mga manugpangabudlay,
nga mga manugbasbas sang bato, m.ga
albanyil, mga panday kag ang tanan
nga bagay nga mga sampaton sa buiu-
haton nga tanan.

16 Nahanungud sa bulawan, sa pilak,

sa tumbaga, kag sa salsalon, walay isip

Salomon, ang makidaiton.

sa ila. Tindug-ka kag magbuhat-ka, kag;
nga si lehoba magupud sa imo."

17 Kag nagsogo si Dabid sa tanan
nga mga pangolo sa Israel, nga magbulig
sila kay Saloman, nga iya anak, nga
nagasiling :

18 e
" Indi bala upud sa inyo si lehoba,

nga inyo Dios, kag wala bala maghatag
sa inyo sing kapahuwayan sa bug-os nga
palibot ? Kay sia nagtugyan sa akon
mga kamut sang mga pumuluyo sang
duta, kag ang duta nasakup sa atuba-
ngan ni lehoba, kag sa atubangan sang;
iya banwa.

19 Ibutang-ninyo karon ang inyo mga
tagiposoon kag ang inyo mga kalag sa
pagpangita kay lehoba, nga inyo Dios;
kag tililindug-kamo kag patinduga-
ninyo ang balaan nga Puiuy-an sang
Dios nga si lehoba, agud nga pagdalhon
ang kaban sang katipan ni lehoba, kag
ang mga gamit sang balaan nga puluy-
an sang Dios, sa Balay nga pagapatindu-
gon nga sa ngalan ni lehoba."

Ang isip kag ang mga tulin sang mga Lebiohon.

QO SANG si Dabid tigulang na, kag^^ busug na sa kaadlawan, ginhimo
niya si Salomon nga iya anak, nga hari

sa ibabaw ni Israel.

2 Kag gintipon niya ang tanan nga
mga pangolo sa Israel, kag ang mga
saserdote kag ang mga Lebinhon.

3 Kag ginpangisip ang mga Lebinhon
kutub sa katloan ka tuig pa ibabaw ; kag
ang kadamuon nila, sa binilogbilog,

sono sang ila mga tawo, katloan kag
walo ka libo.

4 Kag nagsilhig si Dahid: " Ngagikan
sa ila sini duha ka piilo kag apat ka libo

nga sa pagdumala sang buluhaton sang
Balay ni lehoba ; kag ang anum ka libo,

mga punoan kag mga hukom

;

5 Kag apat pa ka libo, mga ma-
nugbantay sang gawang, kag apat ka libo

nga sa pagda3'^aw sa Dios, nga may mga
tulungon nga ginhimo ko, nga sa pagha-
tag sing mga pagdayaw."

6 Kag ginbahinbahin sila ni Dabid sa
pinainpain, sono sang mga inanak ni

Lebi, si Gerson, si Koat kag si Merari.

7 Sa mga Gersoninhon: si Laedan
kag si Simi.

8 Ang mga anak ni Laedan : ang po-
ngolo si lehiel, si Setara kag si loel,.

' tatlo sila.
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9 Ang mga anak ni Simi : si Selomit,
si Hasiel kag si Haran, tatlo sila. Ini

sila mga pangolo sang mgaamay 5<2 mga
pa?iiffialdy ni Laedan.

10 Kag ang mga anak ni Simi : si la-
hat, si Sina, si leus kag si Berias.
Ining apat mga anak ni Simi.

11 Si lahat among pangolo, kag si Sina
ang ikaduha ; apang si leus kag si Berias
wala)"^ madamu sila nga mga anak, nga
sila naghimo sang isa lafnang'k.:^ pani-
malay nga inamay sa listahon.

12 Ang mga anak ni Koat : si Amram,
si Isar, si Hebron kag si Usiel : apat sila.

13 Ang mga anak ni Amram : si A-
aron kag si Moises. Si Aaron ginpain,
nga sa pagkabalaan subung nga labing
balaan, sia kag ang iya mga anak, sa

gihapon, agud nga magsulunog sila sang
mga pahamut sa atubangan ni lehoba,
sa paghimo sang iya pag-alagdan, kag
sa pagpakamaayo sang banwa sa iya
ngalan, sa gihapon.

14 Nahanungud sang mga anak ni

Moises, nga tawo sang Dios, nakabig
sila sa kabikahan ni Lebi.

15 Ang mga anak ni Moises : si Ger-
som kag si Elieser.

16 Kag ang mga anak ni Gersom : si

~Sebuel, ang pangolo.

17 Kag ang mga anak ni Elieser amo

:

si Rehabia, ang pangolo ; kag si Elieser,

wala na sing iban nga mga anak ; apang
ang mga anak ni Rehabia nanginmada-
mu gid sila.

18 Ang mga anak ni lesar : si Selomit,
ang pangolo.

19 Ang mga anak ni Hebron: si

leria, ang pangolo ; si Amarias, ang
ikaduha ; si lahasiel, ang ikatlo ; kag si

lekameam, ang ikap-at.

20 Ang mga anak ni Usiel : si Mika,
ang pangolo, kag si Isia, ang ikaduha.

21 Ang mga anak ni Merari : si Mali
kag si Musi. Ang mga anak ni Mali : si

Eleasar kag si Kis.

22 Kag sangnamatay si Eleasar, wala
sia sing mga anak nga lalaki, kondi
lamang mga anak nga babae ; kag ang
mga anak ni Kis, nga ila mga litud,

tiagpalalangasawa sa ila.

23 Ang mga anak ni Musi : si Mali,

si Eder kag si leremot, tatlo sila.

24 Ini sila among mga inanak ni Lebi,

sono sang mga panimalay nga inamay,
Tnga pangolo sang mga amay, sono sang
ila listahan nga ginpangisip sa ila mga

ngalan, sa binatobato. Naghilimo sila

sang buluhaton sang pag-alagdan sa
Balay ni lehoba, kutub sa duha ka pulo
ka tuig pa ibabaw

;

25 Kay si Dabid nagsiling :
" Si le-

hoba, nga Dios sa Israel, naghatag sang
kapahuwayan sa iya banwa, kag sia ma-
gapuyo sa lerusalem sa gihapon.

26 Kag subung man nahanungud sang
mga Lebinhon, indi na magadalala sila

sang Puluy-an, kag ang tanan niya nga
mga gamit nga sa iya pag-alagdan."

27 Kay sono sa mga katapusan nga
mga polong ni Dabid, ginhimo ang isip

sang mga inanak ni Lebi kutub sa duha
ka piilo ka tuig pa ibabaw :

28 Kay ang ila duug yara sa luyo sang
mga anak ni Aaron nga sa pag-alagdan
sa Balay ni lehoba ; mga tinulinan sila

sang mga patyo kag sang mga hulut,

kag sa pagpaninlo sang tanan nga mga
butang nga balaan, kag sa buluhaton
sang pag-alagdan sa Balay sang Dios

;

29 Nagtatap sila sa mga tinapay nga
sa pagbutang sa pasunud kag sa harina
nga malum~ok nga sa halad nga kalan-on,
kag sa mga tinapa}'^ nga walay tapay,
kag sa ginaluto sa kalaha kag sa piniri-

io, kag sa tanan nga sulukban sa sulud-

lan kag sa kalabaon

;

30 Kag agud rga magtilindug sila sa
atubangayi sang Dios sa tagsa ka aga sa
pagdayaw kag sa pagolog kay lehoba,
kag subung man sa hapon ;

31 Kag sa paghalad sang tanan nga
mga halad nga sinunog kay lehoba sa
mga sabado, sa mga Lati, kag sa mga
piesta nga pinat-in, sa isip sono sang
tulumanon nahanungud sini nga mga
butang sa dayon gid, sa atubangan ni

lehoba.

32 Kag nagbalantay sila sang tulin

sang Layanglayang sang pakigkitaan, kag
sang tulin sang balaan nga Puluy-an kag
sang tulin sang mga anak ni Aaron, nga
ila mga utud, nga sa pag-alagdan sang
Balay ni lehoba.

Ang tnga saserdote ginbahinbahin sa duha ka

pulo kag apat ka pasunud.

Qy^ KAG nahanungud sang mga anak
"^ •" ni Aaron, yari karon ang ila bina-
hinbahin : Ang mga anak ni Aaron : si

Nadab, si Abiu, si Eleasar kag si Itamar.
2 Apang si Nadab kag si Abiu nagka-

lamatay sing una sa ila amaj', kag wal4
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sila sing mga anak ; kag si Eleasar kag
si Itamar nagpanghikot sang pagkasa-

serdote.

3 Kag si Dabid upud si Sadok, sa mga
inanak ni Eleasar, kag si Ahimelek, sa

mga inanak ni Itamar, ginbahin nij^a

sila, sono sang ila listahan, sa ila pag-

alagdan.

4 Kag nakita ang mga inanak ni Eleasar

nga may iabing madamu silanga binilog

sang mga tawo sa mga inanak ni Itamar ;

kag ginpamahinbahin niya sila subung
sang masuniid : Sa mga inanak ni

Eleasar, napulo kag anum ka mga
pangolo sang mga panimalay nga ina-

may ; kag sa mga inanak ni Itamar, walo
ka pangolo sang mga panimalay nga
inamay.

5 Kag ginbalahinbahin sila sa papalad
ang iban sa iban, kay ang m^ga pangolo
sang balaan nga puluy-an kag ang mga
pangolo sang Dios ginpanguha sila gi-

kan sa mga inanak ni Eleasar kag sa

mga inanak ni Itamar.
6 Si Semaia, nga eskriba, nga anak ni

Natanael, sa tmiga sang mga Lebinhon,
nagsulat sa ila sa atubangan sang hari

kag sang mga dunganon, kag ni Sadok,
nga saserdote, kag ni Ahimelek, nga
anak ni Abyatar, kag sang mga pangolo
sang mga ginikanan sang mga saserdote

kag sang mga Lebinhon : ginkuha nila

ang isa ka panimalay nga inamay kay
Eleasar, kag ginkuha sa amo nga bagay
ang isa kay Itamar.

7 Ang nahauna nga kapalaran naggo-
wa nga sa kay loiarib ; ang ikaduha sa

kay ledaia

;

8 Ang ikatlo kay Harim, ang ikap-at

kay Seorim

;

9 Ang ikalima kay Malkias; ang
ikan-um kay Miyamin

;

10 Ang ikapito kay Kos ; ang ikawalo
kay Abias

;

11 Ang ikasiam kay lesua : ang ika-

pulo kay Sekania

;

12 Ang ikapiilo kag isa kay Eliasib ;

ang ikapulo kag duha kay lakim

;

13 Ang ikapulo kag tatlo kay Upa;
ang ikapulo kag apat kay lesabeab

;

14 Ang ikapulo kag lima kay Bilga,

ang ikapulo kag anum. kay Imer

;

15 Ang ikapulo kag pito kay Hesir

;

ang ikapulo kag walo kay Apises

;

16 Ang ikapulo kag siam kay Petaya

;

ang ikaduha ka piilo kay Hesekiel

;

17 Ang ikaduha ka pulo kag isa kay

lakin; ang ikaduha ka pul6 kag duha
kay Gamul

;

18 Ang ikaduha ka piilo kag tatlo kay
Delaya ; ang ikaduha ka pulo kag apat
kay Maasia.

19 Ini sila amo ang pagisip sa ila nga
sa ila pag-alagdan, sa pagsulud sa Balay
ni lehoba, sono sa ila tulumanon, nga
gintukud ni Aaron, nga ila amay, siling

nga ginsogo sa iya ni lehoba, nga Dios
sa Israel.

Mga pangolo sang panimalay sang mga Lebinhon.

20 Kag nahanugud sang mga inanak
ni Lebi nga nagkalabilin, yari karon ang
ila mga pangolo : sa mga anak ni

Amram, si Subael ; sa mga anak ni

Subael, si lehedias.

21 Sa kay Rehabias : sa mga anak ni

Rehabias, ang pangolo nga si Isias.

22 Sa mga Isarinhon, si Selemot ; sa
mga anak ni Selemot, si lahat.

23 Kag sa mga anak ni Hebron : si

leria ; si Amarias, ang ikaduha ; si laha-
siel, ang ikatlo ; si lekameam, ang
ikapat.

24 Ang mga anak ni Usiel : si Mika

;

sa mga anak ni Mika, si Samir

;

25 Ang litud ni Mika, si Isias; sa
mga anak ni Isias, si Sakarias.

26 Ang mga anak ni Merari : si Mali,

kag si ]Musi ; ang mga anak ni laasias,

si Beno.
27 Ang mga anak ni Merari : sa kay

laasias, si Beno, si Soam, si Sakur
kag si Ibri.

28 Sa kay Mali, si Eleasar, nga ini

sia wala sing mga anak.

29 Sa kay Kis, ang mga anak ni Kis,

si lerameel.

30 Kag ang mga anak ni Musi : si

Mali, si Eder kag si lerimot. Ini sila

mga anak sang mga Lebinhon, sono sa
mga panimalay nga inamay.

31 Kag ini man sila nagpapalad, su-

bung sang ila mga utud, ang mga inanak
ni Aaron, sa atubangan sang hari nga si

Dabid, kag ni Sadok, kag ni Ahimelek
kag sang mga pangolo sang mga amay
sang mga saserdote kag sang mga
Lebinhon : ang mga pangolo sang mga
amay kaangay gid sang manghud sang
ila mga utud.
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Pafisip kag taga buluhaton sang mga miisiko

oga balaan.

I^C KAG ginpain ni Dabid kag sang^^ mga pangolo sang kasoldadosan
nga sa pag-alagdan ang mga sa tunga
sang mga anak ni Asap kag ni Heman,
kag ni ledutun, nga nagatalagna nga
may mga arpa, mga salterio kag mga
apiping ; kag yari karon ang kadamuon
sang mga tawo nga nahamtang sa bulu-
haton nga sa ila pag-alagdan :

2 Sa mga anak ni Asap : si Sakur,
si lose, si Nitanias kag si Asa-
rela, mga anak ni Asap, sa idalum
sang pagdumala ni Asap, nga nagatagna
sia sa idalum sang pagdumala sang hari.

3 Sa kay ledutun : ang mga anak
ni ledutun : si Gedalias, si Sesi, si

lesaias, si Hasabias, si Matatias kag
si Semi: anum sila, sa idalum sang
kamut sang ila amay nga si ledutun,
nga nagatagna sia nga may arpa sa
pagdayaw kag sa pagolog kay lehoba.

4 Sa kay Heman, ang mga anak ni

Heman : si Bukias, si Matanias, si Us-
siel, si Sebuel, si lerimot, si Hana-
nias, si Hanani, si Eliata, si Gidalti, si

Romanti-eser, si losbekasa, si Maloti, si

Hotir kag si Mahasiot.

5 Ini sila nga tanan, nga mga anak
ni Heman, nga manugtulok sang hari sa

mga polong sang Dios, nga sa paghayaw
sang tunug sang sungay. Kag ginhata-
gan sang Dios si Henan sang napiilo

kag apat ka anak nga lalaki kag tatlo

ka anak nga babae.

6 Kag ining tanan yara sa idalum
sang pagdum.ala sang ila amay, sa
pag-ambahan sa Balay ni lehoba, nga
may mga apiping, mga salterio, kag mga
arpa, nga sa pag-alagdan sang Balay
sang Dios. Si Asap, si ledutun kag si

Heman yara sila sa idalum sang pagdu-
mala sang hari.

7 Kag ang kadamuon nila pati ang
ila mga utud nga mga ginton-an sa pag-
ambahan kay lehoba, sila nga tanan nga
mga sampaton, nanginduha ka gatus ka-
waloan kag waio sila.

8 Kag nagpapalad sila sang ila mga
tulin, ang diyotay subung man ang daku,
ang sampaton subung man ang gintoton-
an.

9 Ang nahauna nga kapalaran naggo-
wa sa kay Asap, kay lose. Ang ikaduha,
kay Gedalias, nga sia pati ang iya mga

utud kag ang iya mga anak, napulo kag
duha sila,

10 Ang ikatlo kay Sakur, nga sia pati
ang iya mga anak kag ang iya mga utud,
napulo kag duha sila.

11 Ang ikapat kay Isri, nga sia pati
ang iya mga anak kag ang iya mga utud,
napulo kag duha sila.

12 Ang ikalima kay Netanias, nga sia

pati ang iya mga anak kag ang iya mga
utud, napulo kag duha sila.

13 Ang ikan-um kay Bukias, nga sia

pati ang iya mga anak kag ang iya mga
utud, napulo kag duha sila.

14 Ang ikapito kay lesarela, nga sia

pati ang iya mga anak kag ang iya mga
utud, napulo kag duha sila.

15 Ang ikawalo kay lesaias, nga sia

pati ang iya mga anak kag ang iya mga
utud, napulo kag duha sila.

16 Ang ikasiam kay Matanias, nga sia

pati ang iya mga anak kag ang iya mga
utud, napulo kag duha sila.

17 Ang ikapulo kay Sime, nga sia

pati ang iya mga anak kag ang iya mga
utud, napulo kag duha sila.

18 Ang ikapulo kag isa kay Asareel,
nga sia pati ang iya mga anak kag ang
iya mga litud, napulo kag duha sila.

19 Ang ikapulo kag duha kay Hasa-
bias, nga sia pati ang iya mga anak kag
ang iya mga utud, napulo kag duha sila.

20 Ang ikapulo kag tatlo kay Subaei,
nga sia pati ang iya mga anak kag ang
iya mga litud, napulo kag duha sila.

21 Ang ikapulo kag apat kay Matiti-

as, nga sia pati ang iya mga anak kag
ang iya mga utud, napulo kag duha sila.

22 Ang ikapulo kag lima kay lere-

mot, nga sia pati ang iya mga anak kag
ang iya mga utud, napulo kag duha sila.

23 Ang ikapulo kag anum kay Hana-
nias, nga sia pati ang iya mga anak kag
ang iya mga utud, napulo kag duha sila.

24 Ang ikapulo kag pito kay losbe-

kasa, nga sia pati ang iya mga anak kag
ang iya mga utud, napulo kag duha sila.

25 Ang ikapulo kag walokay Hanani,
nga sia pati ang iya mga anak kag ang
iya mga utud, napulo kag duha sila.

26 Ang ikapulo kag siam kay Maloti,

nga sia pati ang iya mga anak kag ang
iya mga utud, napulo kag duha sila.

27 Ang ikaduha ka pulo kay Eliata,

nga sia pati ang iya mga anak kag ang
iya mga utud, napulo kag duha sila.

28 Ang ikaduha ka pulo kag isa kay
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Hotir, ngasia pati angiya mga anakkag
ang iya mga utud, napulo kag duha sila.

29 Ang ikaduha ka pulo kag duha kay
Gidaiti, nga sia pati ang iya mga anak
kag ang iya. mga utud, napulo kag duha
sila.

30 Ang ikaduha ka piilo kag tatlo kay
Mahasiot, nga sia pati ang iya mga
anak kag ang iya mga utud, napulo kag
duha sila.

31 Ang ikaduha ka pulo kag apat kay
Romami-eser, nga sia pati ang iya mga
anak kag ang iya mga utud, napulo kag
duha sila.

Ang Isip sang aga manugbanJay sang gawang

sang Sioibaban.

Q^ YARI karon nahanungud sa mga
^y^ pagbinahinbahin sang mga ma-
nugbantay sang gawang, nga sa mga
Korinhon: si Meselemia, nga anak ni

Kore, sang mga anak ni Asap.
2 Kag may mga anak si Meselemia

:

si Sakarias, ang paiiganay ; si lediael,

arg ikaduha ; si Sebadias, ang ikatlo ; si

latniel, ang ikap-at

;

3 Si Elam, ang ikalima ; si lohanan,
ang ikan-um ; si Elioenai, ang ikapito.

4 Kag may mga anak si Obed-Edom :

si Semaia, ang panganay ; si Josabad,
ang ikaduha ; si loa, ang ikatlo ; si

Sakar, ang ikai>at ; si Natanael, ang
ikalima

;

5 Si Amiel, ang ikan-um; si Isakar,

ang ikapito ; si Peuletai, ang ikawalo,
kay ang Dios nagpakamaayo sa iya.

6 Kag kay Semaia, nga iya anak, nag-
kalatawo ang mga anak, nga mga ginoo
sa ibabavv sang baiay sang ila mga
amai^ kay mga lalaki sila nga mga
gamhanan.

7 Ang mga anak ni Semaia: si

Otni, si Rapaei, si Ibed I:ag si Elsa-
bad, ang ila mga utud, mga tawo nga
mga maisug, si Eliu kag si Samakias,

8 Ining tanan, sa mga inanak ni

Obed-Edom ; sila pati ang ila mga anak
kag ang ila mga utud, mga tav/o nga
mga maisug kag mga mabakud nga sa
pag-alagdan : kan-uman kag duha sila

sa kalrjoatan ni Obed-Edom.
9 Kag si Meselemia may mga anak

kag mga litud, mga tawo nga m.aisug,

napulo kag walo sila.

10 Kag si Hosa, sa mga anak ni Me-
rari, may mga anak: si Simri, ang

pangolo (kay bisan pa sia indi among
panganay, ginbutang sia sang iya amay
nga pangolo)

;

' ^
11 Si Hilkias, ang ikaduha; si ie-

balias, ang ikatlo ; si Sakarias, ang
ikap-at : ang tanan nga mga anak ni

Hosa kag ang ila mga litud, napiilo kag
tatlo sila.

12 Sa sini nga mga binahinbahin sang
mga manugbantay sang gawang vaholog
a>!g papaiad sang mga bantay, sono sang
binato sang mga tav/o, ang tanan su-
bung sang sa ila mga utud, sa pag-ala-
gadan sa Balay ni lehoba.

13 Kag nagpapalad sila, ang diyotay
subung man ang daku, sono sang ila

mga panimalay nga inamay, nga sa
tagsa ka gawang.

14 Kag naholog ang kapalaran kay
Selemia sa luyo sang Sidlangan. Kag
ginpapalaran nila kay .Sakarias, nga iya
anak, m.anuglaygay nga mahibaloanon,
kag naggowa ang iya kapalarau sa luyo
sang Aminhan,

15 Kag kay Obed-Edom, sa luyo sang
Bagatnan, kag sa iya mga anak ang ba-
lay sang mga kamaiig.

16 Kay Supim kag kay Hosa, sa luyo
sang Katundan pati ang gawang ni Sa-
leket, sa dalan sang salakaan: ang isa

ka bantay sa atubangan sang isa.

17 Sa luyo sang Sidlangan yara ang
anum ka Lebinhon : sa luyo sang
Aminhan apat sa tagsa ka adlaw ; sa
luyo sang Bagatnan apat sa tagsa ka
adlaw, kag sa tagsa ka kamaiig duha

;

18 Sa luyo sang Parbar, sa luyo sang
Katundan, apat nayon sa dalan kag duha
nayon sa Parbar.

19 Ini sila amo ang mga binahinba-
hin sang mga manugbantay sang gawang
sa tunga sang mga anak sang mga
Korinhon, kag sang mga anak ni Merari.

Mga nianiigbaniay sang niga baiaan nga nga

bahandi.

20 Kag sa mga Lebinhon, si Ahias
among tululinan sang mga bahandi sang
Balay sang Dios kag sang mga bahandi
sang mga baiaan nga m.ga butang.

21 Ang mga anak ni Ladean, ang mga
anak sang mga Gersoninhon tungud
kay Ladean, ang mga pangolo sang mga
am.ay sang panimalay ni Ladean, nga
Gersoninhon : si lehieli

;

22 Ang mga anak ni lehieli : si Se-
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tarn kag si loel, nga iya litud, mga lulu-

Unan sila sang mga bahandi sang Balay
ni lehoba.

23 Sa mga Aniraminhon, sa mga Isa-

rinhon, sa mga Hebroninhon, sa mga
Usielinhon,

24 Si Sebuel, nga anak ni Gcrsom, nga
anak ni Moises, among manugdumala
sari/^ tN,i>a tuliilinan sang mga bahandi.

25 Kag ang iya mga utud tungud kay
Elieser : ang anak niya sini, si Rehabia

;

nga ang iya anak, si Isaias; nga ang iya
anak, si loram ; nga ang iya anak, si

Sikri ; nga ang iya anak, si Selomit.
26 Ining si Selomit kag ang iya mga

litud tinulinan sila sa tanan nga mga
bahandi sang mga balaan nga mga bu-

tang, nga ginpakabalaan sang hari nga
si Dabid, kag sang mga pangolo sang n-jga

amay, kag sang mga pangolo sang mga
linibo, kag sang mga ginatus, kag sang
mga pangolo sang kasoldadosan

;

27 Kag ini sila ginpakabalaan nila nga
sapagsakdag sang Balay ni lehoba, gikan
sa mga pagilinaway kag sa mga inagaw.

28 Kag ang tanan nga mgabutangnga
ginpakabalaan ni Samuel, nga manugtu-
lok, kag ni Saul, nga anak ni Kis, kag ni

Abner, nga anak ni Ner, kag ni loab,

nga anak ni Sarbia, kag ang ginpaka-
balaan ni bisan sin-o, ang tanan naham-
iang sa idalum sang kamut i:i Selomit
kag sang iya mga litud.

Mga Lebinfaon nga mga ginhinio nga mfa
''

gobernador kag mga hukoui.

29 Sa mga Isarinhon, si Kenania kag
ang iya mga anak, ginsimpoyi sa mga
buluhaton nga sa gowa, nga mga tululi-

nan sila sa ibabaw sang Israel, subung
nga manugtatap kag mga hukom.

30 Sa mga Hebroninhon, si Hasabias
kag ang iya mga utud, isa ka libo kag
pito ka gatus ka mga tawo nga maisug,
nangintululinan sila sang pagtatap sa

Israel, sa tabok sang lordan, sa Katun-
dan, sa tanan nga buluhaton ni lehoba
kag sa pag-alagdan sang hari.

31 Sa mga Hebroninhon (nahanungud
sang mga Hebroninhon ginhimo ang
pagpangita sono sang ila kaliwatan,
sono sang ila amay, sa tuig nga ikakap-
atan sang paghari ni Dabid, kag nakita
sa tunga nila ang mga mabakud kag
mga maisug sa leser sang Galaad),

32 Si leria, nga pangolo, kag ang

ila mga litud, mga tav/o nga maisug,
duha ka libo kag pito ka gatus nga mga
pangolo sang mga amay. Kag ginbutang
sila sang hari nga si Dabid sa ibabaw
sang mga Rubeninhon, mga Gadinhon,
kag sa ibabaw sang katunga nga kabika-
han ni Manases, nga sa tanan nga mga
buluhaton sang Dios kag sang tanan nga
buluhaton sang hari.

Ang kasoldadosan kag ang ila mga punoan

KAG yari karon ang tanan nga
mga inanak ni Israel sono sang

iya kadamuon, ang mga pangolo sang
mga amay, ang mga pangolo sang mga
linibo kag sang mga ginatus, kag sang
ila mga manugtatap nga yara sa pag-
alagdan sang hari sa tanan nga naha-
nungud sang mga binahinbahin, nga na-
gasululud sila sa pag-alagdan kag nga na-
gagulowa sa iya sa bulanbulan, sa sulud
sang tanan nga mga bulan sang tuig

:

sa tagsa ka binahin, duha ka pulo kag
apat ka libo ka tina¥/o.

2 Sa ibabaw sang nahauna nga bina-
hin, sang nahauna nga bulan, yara si

lasobeam, nga anak ni Sabdiel ; kag sa

iya binahin may duha ka pulo kag apat
ka libo.

3 Amo sia sa mga anak ni Peres, ang
pangolo sang tanan nga mga pangolo
sang mga pinanung nga kasolsadosan

;

sa nahauna nga bulan sia.

4 Sa ibabaw sang binahin sang ikadu-

ha ka bulan yara si Dodai, nga Ahohin-
hon ; kag sa iya binahin si Miklot, ang
manugdumala, nga sa iya binahin may
duha ka piilo kag apat ka libo.

5 Ang pangolo sang ikatlo ka pina-
nung nga kasoldadosan, nga sa ikatlo

ka bulan, amo si Benaia, ang pangolo,
nga anak ni loiada, nga saserdote, kag sa

iya binahin may duha ka pulo kag apat
ka libo.

6 Ini nga si Benaia among maisug sa

tunga sang katloan, kag sa ibabaw sia

sang katloan, kag si Amisadab, nga iya

anak amo ang ??ianiigdHmala sang iya

binahin.

7 Ang ikap-at, nga sa ikap-at ka bu-
lan, amo si Asael, nga utud ni loab, kag
sa olehe niya si Sebadias nga iya anak;
kag sa iya binahin may duha ka pulo
kag apat ka libo.

8 Ang ikalima, nga sa ikalima ka bu-
lan, amo ang pangolo nga si Sambut,
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nga Isratinhon ; kag sa iya binahin may
duha ka pulo kag apat ka libo.

9 Ang ikan-um, nga sa ikan-um ka
bulan, amo si Kira, anak ni Ikes, nga ta-

ga-Tekoa ; kag sa iya binahin duha ka
pulo kag apat ka libo.

10 Ang ikapito, nga sa ikapito ka bu-

lan, amo si Heles nga Peloninhon, sa

mga inanak ni Epraim ; kag sa iya bina-

hin duha ka piilo kag apat ka libo.

11 Ang ikawalo, nga sa ikawalo ka
bulan, amo si Sibekai, nga Husatinhon,
sa kaiiwatan sang mga Sarinhon ; kag sa

iya binahin duha ka pulo kag apat ka
libo.

12 Angikasiam, ngasa ikasiam ka bu-
lan, amo si Abieser, nga taga-Anatot,
sang mga Benyaminhon ; kag sa iya bi-

nahin duha ka pulo kag apat ka libo.

13 Ang ikapulo, nga sa ikapulo ka bu-
lan, amo si Maharai, nga taga-Netopa,
sang mga Sarinhon; kag sa iya binahin
duha ka pulo kag apat ka libo.

14 Ang ikapulo kag isa, nga sa ikapu-
lo kag isa ka bulan, amo si Benaia, nga
taga-Piraton, sa mga inanak ni Epra-
im ; kag sa iya binahin duha ka puio kag
apat ka libo.

15 Ang ikapulo kag duha, nga sa ika-

pulo kag duha ka bulan, amo si Heldai,

nga taga-Netopa, S3, kalhvatan ni Otniel

;

kag sa iya binahin duha ka pulo kag
apat ka libo.

An2 tnga panfolo sang napulo kag duha

ka kabikahan.

16 Kag saibabaw sang mga kabikahan
sa Israel : ang manugdumala sang mga
Rubeninhon amo si Elieser, nga anak ni

Sikri : sang mga Simeoninhon, si Sepa-
tias, nga anak ni Maaka

;

17 Sang mga Lebinhon, si Hasabias,
nga anak ni Kemuel ; sa kaiiwatan ni

Aaron, si Sadok

;

18 Sa kay luda, si Eliu, sa tunga sang
mga utud ni Dabid : sa kay Isakar, si

Omri, nga anak ni Mikael

:

19 Sa kay Sabulon, si Ismaias, nga
anak ni Abdias : sa kay Neptali, si leri-

mot, nga anak ni Asriel

;

20 Sang mga anak ni Epraim, si

Oseas, nga anak ni Asasia ; sang ka-
tunga nga kabikahan ni Manases, si

loel, nga anak ni Pedaia

;

21 Sang kat.mga nga kabikahan ni

Manases sa Gaiaad, si Iddo, nga anak

ni Sakarias ; sa kay Benyamin, si laasiel,

nga anak ni Abner

;

22 Sa kay Dan, si Asarael, nga anak
ni leroham. Ini sila nanginpangolo
sang mga kabikahan sa Israel.

23 Kag si Dabid wala magkuha sang
kadamuan kutub sang mga nagaedad
sing duha ka pulo ka tuig pa idalum,

kay ginsiling ni lehoba, nga iya pagapa-
damuon si Israel subung sang raga

kabitoonan sang iangit.

24 Ginsugdan sa pag-isip ni loab, nga
anak ni Sarbia, apang wala niya mata-
pus, kag tungud sini nag-abut ang kaakig
sa ibabaw ni Israel, kag ang iya isip

wala masulud sa mga isip sa mga
Kronika sang hari nga si Dabid.

Iban pa nga mga tuiulinaa ni Dabid.

25 Si Asmabet, nga anak ni Adiel,

tululinan sia sang mga bahandi sang
hari ; kag si lonatan, nga anak ni Hosias,

sang mga kamalig nga yara sa mga
latagon kag sang mga kabanwaanan, kag
sang mga minoro kag sang mga tore

;

26 Kag si Esri, nga anak niKelub sang
mga manugpangabudlay sa paguma sang
duta;

27 Kag si Simi, nga taga-Rama, sang
mga kaubasan ; kag si Sabdi, nga taga-

Sepam, sang yara sa mga kaubasan sa

mga damisag sang alak.

28 Kag si Baal-Hanan, nga taga-

Geder, sang mga kaolibahan kag mga
kasikomorohan nga yara sa mga duta
nga manubo ; kag si loas, sang mga ka-

malig sang lana.

29 Kag si Sitrai, nga taga-Saron, sang
mga kabakahan nga nagahalalab sa

Saron ; kag si Sapat, nga anak ni Adlai,

sang mga kabakahan nga vadto sa mga
nalup3akan;

30 Kag si Obil, nga Ismaelinhon, sang
mga karaelyo ; kag si ledias, nga taga-

Meronot, sang mga asno.

31 Kag si lasis, nga Agarinhon, sang
mga obeha. Ining tanan among mga
pangolo sang mga pagkabutang sang
hari nga si Dabid.

32 Kag si lonatan, nga bata iii Dabid,
among paiangkoton sang hari ; tawo nga
mahibaloanon kag eskriba sia. Kag si

lehiel, nga anak ni Hakmoni, yadto sia

upud sa mga anak sang hari.

33 Kag si Akitopel among palangku-
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toli'^ang hari ; kag si Husai, nga Arkin-
hon, abyan sia sang hari.

34 Sa olehe ni Akitopel amo si loia-

da, nga anak ni Benaia, kag si Abyatar.
Kag si loab among pangolo sang kasol-

dadosan sang hari.

Mga iugon ni Dabid kay Salomon aaiianungud ss

pjigpatiiidiig sang Simbahan.

KAG gintipon ni Dabid sa lerusa-
lem ang lanan nga mga pangolo

sa Israel, ang mga pangolo sang mga
kabikahan, kag ang mga punoan sang
mga binahin, nga nagaaialagad sa hari,

kag ang mga pangolo sang linibo kag
mga ginatiis, kag ang mga pangolo sang
tanan nga mga pagkabutang, kag sang
mga kahayupan sang hari, kag sang iya

mga anak, pati ang mga kapon kag ang
mga makusug kag ang tanan nga mga
m.aisug nga manugaway.

2 Kag nagtindug ang hari nga si Da-
bid, kag nagsiling sia :

" Pamatii-Rinyo
ako, mga utud nakon, kagbanvi^a nakon.
Ginhuptan ko sa akoii tagiposoon ang
pagpatindug sang isa ka Ealay sa kapa-
huwayan nga sa kaban sang katipan ni

lehoba, kag nga sa talapakan saiig mga
tiil sang aton Dios, kag naghimo ako
sing mga pag-aman nga sa pagpatindug.

3 Apang ang Dios nagsiling sa akon

:

Ikaw indi magapatindug sang Balay sa

akon ngalan ; kay tawo ikaw sa pag-
awayan, kag nagula ka sing madamu
nga dugo.

4 Apang si leboba, nga Dios sa Israel,

nagpili sa akon sa bug-os nga balay sang
akon amay, agud nga sa dayon gid mag-
manginhari ako sa ibabaw sang Israel

;

kay si luda ginpili niya nga maniigdu-
mala, kag sa balay ni luda, ang panima-
lay sang akon am.ay, kag sa mga anak
sang akon amay nahamuut sia sa akon
nga sa paghimo sa akon nga hari sa

bug-os nga Israel.

5 Kag sa tanan ko nga mga anak (kay
ginhatagan ako ni lehoba sang madamu
nga mga anak) ginpili ni3^a ang akon
anak nga si Salomon, agud nga magling-
kod sia sa lingkoran nga harianon sang
ginharian ni lehoba sa ibabaw sang Is-

rael.

6 Kag nagsiling sia sa akon : Si Salo-
mon, nga imo anak, sia magapatindug
sang akon Balay kag sang akon mga

patyo ; kay ginpili ko sia nga akon anak,
kag ako manginamay niya.

7 Kag pagapalig-unon ko ang iya gin-

harian sa gihapon, kon sia magpanika-
sug sa pagbutang sa buhat sang akon
mga sogo kag sang akon mga tnkurianon
subung sa karon nga adlaw.

8 Kag karon, sa atubangan sang mga
mata sang bug-os nga Israel nga among,
katilingban ni lehoba, kag sa mga idu-

lungug sang aton Dios : Bantai-ninyo
kag usisaa-ninyo ang tanan nga mga
sogo ni lehoba, nga inyo Dios, agud
nga mangintagiya kamo sining maayo
nga duta, kag nga mapanubli ninyo sia

sa inyo m.ga anak sa olehe ninyo sing da-
yon gid.

9 Kag ikaw, Salomon, anak ko, kila-

laha ang Dios sang imo amay, kag
alagda sia sa bug-os nga tagiposoon kag
sa kalag nga nagakaham.uat sa iya ; kay
si lehoba nagatungkad sang tanan nga
mga tagiposoon, kag ginahantup niya
ang tanan nga tinotuyo sang mga huna-
huna. Kon ikaw magpangita sa iya, sia

magapakita sa imo ; apang kon bayaan
mo sia, sia magasikway sa imo sa giha-

pon.
10 Tan-aw-ka karon^ nga si lehoba

nagpili sa imo, agud nga magpatindug
ka sang balay nga sa balaan nga puluy-
an. Pagpakabaskug-ka kag himoa."

11 Kag ginhatag ni Dabid kay Salo-

mon, nga iya anak, ang dagway sang
alagyan, kag sang iya mga balay, kag
sang iya mga bahandi, kag sang iya mga
hulut nga mataas, kag sang iya mga
hulut nga sa sulud kag sang balay nga
palatumbasan.

12 Ginhatag niya sa iya ang dagway
sang tanan nga buut niya, tungad sa

Espiritu, nahanungud sang mga patyo
sang Balay ni lehoba, kag sang tanan
nga mga hulut, sa palibot, nga sa mga
bahandi sang Balay sang Dios, kag nga
sa mga bahandi sang mga balaan nga
mga butang

;

13 Kag nga sa mga binahlnbahin sang
mga saserdote kag sang mga Lebinhon,
kag nga sa tanan nga mga buluhaton
sang pag-alagdan sang Baiay ni lehoba,

ka j; nga sa tanan nga mga gamit sang
pag-alagdan sang Balay ni lehoba.

14 Kag giiihaUig niya sa iya \-\g3. sa

mga butang nga bulawan, sa timbang,

nga sa buluhaton sa bulav/an, nga sa ta-

nan nga gamit sa tagsa ka naigoan sang
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pag-alagdan kag sa tirabang nga sa ta-

nan nga mga gamit nga pilak, nga sa.

tanan nga mga gainit sang tagsa ka nai-

goan sang i3?tg-alagdan.

15 Ginhaiag niya sa iya ang timbang
sang mga sadngan nga bulawan kag sang
ila mga lamparahan nga bulawan, ang
tiaibang sa.ig bulawan nga sa tagsa ka
sadngan pati sang ij^a mga lampraban,
kag ang timbang nga sa mga sudngan nga
pilak, ang tirabang nga sa tagsa ka
saringan kag sarg iya mga lamprahan,
sono sang pag-alagdan sang tagsa ka
sadngan.

16 Gitilmlag niya sa iya ang buiav/an,

sa timbang, nga sa mga latok sa pag-

pasnnud sang uiga tinapay, nga sa tagsa

ka latok, ang pilak nga sa mga iatok

nga piiak

17 Kag avw man ang bulav.'an nga
ulay liga sa mga suntok, nga sa mga
kam-aw, kag nga sa mga tagayan
kag ang hulaivan nga sa mga yahong
nga bulawan, sa timbang, nga sa

tagsa ka yahong; k3.g ang pilak nga sa

mga yahong nga pila-k, sa timbang, nga
sa tagsa ka yahong

;

18 Kag nga sa halaran sang pahamut,
ang bulawan nga ulay, sa timbang ; kag
ang binadlit sang kanga kag sang mga
kerubin nga bulawan, nga nagahulumlad
sang ila mga pakpak, nga nagatalabon
sang kaban sang katipan ni lehoba.

19 Ining tanan nga mga butang, nag-

siling si Dahid, napanulat sang kamut ni

lehoba nga nagpahangup sa akon sini;

ang tanan nga mga buluhaton mngasn-
nud sining huwaran.
20 Nagsiling pa si Dabid kay Salo-

m-on, nga iya anak :
" Pakabaskug-ka,

kag pakalig-on-ka kag himoa. Dili ka
magkahadluk, bisan mapunaw, kay ang
Dios nga si lehoba, nga akon Dios, ma-
gaupud sa imo : sia indi magabiya sa

imo, bisan m^agpatumbaya sa imo, tub-

tub nga matapus mo ang bug-os nga
buluhaton. nga sa pag-alagdan sang
Balay ni lehoba.

21 Kag yari karon ang mga binahin-

bahin sang mga saserdote kag mga
Lebinhon, nga sa bug-os nga pag-alagdan
sang Balay sang Dios; kag yara upud
sa imo, nga sa bug-os nga buluhaton,
ang tanan nga mga tawo nga maayo
sing kabubut-on nga sampaton nga sa

tanan nga pag-alagdan ; kag ang mga
dunganon, kag ang bug-os nga banwa

didto sila sa paghimo sang tanan mo nga
mga polong."

Mga ha!ad rga sa kabubut-on nga sa Simbahan.

KA.G nagsiling ang hari nga si

Dabid sa bug-os nga katilingban

:

" Si Salomon nga akon anak, nga sia

laniang ang ginpili sang Dios, bataon
sia kag lanubo, kag ang buluhaton daku,
kay ining Puluj'-'an indi nga sa isa ka
tawo, kondi nga sa kay lehoba nga
Dios.

2 Kag ako sa bug-os ko nga gahum
gin-aman ko nga sa Balay sang akon
Dios ang bulawan nga sa mgi butang
nga bulawan, kag ang pilak nga sa mga
butang nga pilak, kag ang tumbaga nga
sa mga buLang nga tumbaga, kag ang
salsalon nga sa mga butang nga salsalon,

kag ang kahoy nga sa mga butang
nga kahcy, kag ang mga bato nga
oniks, kag mga bato nga sa pag-
tanipok, kag mga bato nga mga duagon,
kag mga bato nga iaspe kag ang tanan
nga mga nagakalainlain nga bato nga
malahalon kag mga bato nga marmol
nga maputi sa bugana gid.

3 Kag labut sini, sa akon gugma sa

Balay sang akon Dios, ang nahanungud
gid sa akon sa bulawan kag sa pilak,

ginahatag ko sa Balay sang akon Dios,
labut pa sa: g tanan nga akon gin-aman
nga sa Balay sang puluy-an nga balaan :

4 Tatlo ka libo ka talanton nga bula-
wan, bulawan sa Opir, kag pito ka libo

ka talanton nga pilak nga inulay nga sa

paghalup sa. g mga dingding sang mga
balay

;

5 Ang bulawan, nga sa mga butang
nga bulawan, kag ang pilak nga sa mga
butang nga pilak, kag nga sa tanan nga
buluhaton sang mga kainut sang mga
panday. iKag sin-o karon bala ang
nagahalad sing kabubut-on gid nga sa

pagpahanungud sa iya kay lehoba ?

"

6 Kag ang mga pangolo sang mga
ama\^ kag ang mga pangolo sang mga
kabikahan sa Israel, kag ang mga
pangolo sang linibo kag sang mga gina-

tus, kag ang mga pangolo sang mga
pagkabutang sang hari, naghalalad sila

sing kinabubut-on gid.

7 Kag naghalatag sila nga 3a pag-
alagdan sang Balay sang Dios sing lima
ka libo ka talanton nga bulawan, kag na-
pulo ka libo ka mga dariko, kag napulo
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ka libo ka talanton nga pilak, kag n_a-

pulo kag walo ka libo ka talanton nga
tumbaga, kag isa ka gatus ka libo ka
talanton nga salsalon.

8 Kag ang may iya nga mga bato nga
nialahalon, ginhatag niya sila nga sa

bahandi sang Ealay ni lehoba, sa kamut
ni lehiel, nga Gersoninhon.
9 Kagnagkalalipay angbanwa tnngud

kay nakaamot sila sa kabubut-on gid

;

kay sa bug-os nga tagiposoon naghalalad
s:ia kay lehoba sang ila mga halad nga
kinabubut-on, kag ang hari nga si Dabid
man nagkalipay sa dakung kalipay.

Panfaaiuyo ni Dabid.—Ang iya kamatayon.

10 Kag si Dabid nagpakamaayo kay
lehoha sa mga mata sang bug-os nga
katilingban, kag nagsiling si Dabid

:

" Mangindalayawon ka, oh lehoba, Dios

sang amon amay nga si Israel, sa walay
katapusan kag sa walay katapusan.

11 Imo, oh lehoba, ang pagkadakii
kag ang gahum, kag ang himaya, ang
pagdaug kag ang pagkahalangdon.
Kay ang tanan nga yara sa mga langit

kag sa duta imo. Imo, oh leiioba, ang
ginharian, kag nagabayaw ikaw nga
pangolo sa ibabaw sang tanan.

12 Ang mangad kag ang himaya
nagagikan sila sa imo atubangan kag
ikaw nagahari sa tanan. Sa imo kamut
yara ang kagamhanan kag ang ka-bas

kugan, kag sa imo kamut ang gahum
sa pagkadaku kag sa paglig-on sang
tanan nga mga butang.

13 Kag karon, Dios namon, kami
nagadalayaw sa imo, kag ginaolog na-

mon ang imo ngalan nga mahimayaon.

14 Kay i sin-o bala ako, kag sin-o ang
akon banwa, agad nga sarang kami
makahalad sa sini sing sa kinabubut-on ?

Kay ang tanan nagagikan sa imo kag
gikan sa imo kamut ang amon ginahatag

sa imo.

15 Kay kami mga dumuluong kag
mga manugdapon sa atubangan nimo,
subung sang tanan namon nga mga
ginikanan ; ang amon mga kaadlawan
subung sang landong sa ibabaw sang
duta, kag wala sing paglaum.

16 Oh lelioba, nga Dios namon, ining

bug-OS nga kadamuon sang mga butang

nga amon gintipon nga sa pagpatindug
sang Balay sa ngalan sang imo pagka-

balaan, nagagikan sa imo kamut; kag
ang tanan imo.

17 Kag nakahibalo ako, Dios ko, nga
ikaw nagatungkad sang mga tagiposoon,
kag nga ang katadlung nagapahamuut
sa imo. Ako sa kaladlung sang akon
tagiposoon sa kabubut-on gid ginhalad
ko sa imo ining tanan nga mga butang,
kag karon nakita ko nga may kasadya
nga ang imo banwa, nga yari diri

karon, naghalad sining mga dulot
nga kinabubut-on.

18 lehoba, nga Dios ni Abraham, ni

Isaak, kag ni Israel, nga amon mga gi-

nikanan, magbantay-ka sa tagiposoon
sang imo banwa sa gihapon gid sining
tinotuyo sang ila mga hunahuna, kag
palig-ona ang ila mga tagiposoon sa
imo.

19 Kag hatagi ang akon anak nga si

Salomon sing tagiposoon nga himpit,

agud nga magbantay sia sang imo
mga sogo, sang imo mga pagpama-
tuud kag sang imo mga palatukuran,
agud nga maghimo sia sang tanan
nga mga butang kag magpatindug sa

imo sang Puluy-an, nga sa iya ginhimo
ko ang pag-aman."

20 Kag nagsiling si Dabid sa bug-os
nga katilingban :

" Busa, pagkamayoha-
ninyo karon si lehoba, nga inyo Dios."
Kag ang bug-os nga katilingban nagpa-
kamaayo kay lehoba, nga Dios sang ila

mga ginikanan, kag nagla3'^aub sila kag
nagsilimba sila sa atubangan ni lehoba
kag sa atubangan sang hari.

21 Kag sa adlaw nga madason nagha-
lalad sila sing mga halad kay lehoba,

kag naghalalad sila kay lehoba sang mga
halad nga sinunog : isa ka libo ka tinday
sang baka, isa ka libo ka karnero, isa

ka libo ka kordero pati ang ila mga
halad nga ilimnon, kag madamu gid nga
mga halad tungud sang bug-os nga Is-

rael.

22 Kag nagkalaon kag nag-ilinum sila

sa atubangan ni lehoba sadtong adlaw
nga may daku nga kalipay. Kag gin-

himo nila sa makaduha, nga hari si

Salomon nga anak ni Dabid, kag gin-

haplas nila sia nga kay lehoba, subung
nga manugdumala san'r hamva, kag si

Sadok subung nga saserdote.

23 Kag naglingkoJ si Salomon nga
hari sa lingkoran nga harianon ni lehoba,

sa ills ni Dabid nga iya amay, kag nag-
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bugana sia, kag nagtuman sa iya ang
bug-OS nga Israel.

24 Kag ang tanan nga mga dunganon
kag mga gamhanan, kag ang tanan nga
mga anak sang hari nga si Dabid, nag-
palasakup sa hari nga si Salomon.

25 Kag ginpakadaku ni lehoba sing
tuman gid si Salomon sa mga mata sang
bug-OS nga Israel, kag ginhatag niya sa
iya ang isa ka pagkahalangdon nga
harianon nga wala gid sing sin-o nga
hari, nga nakahuput nga una sa iya sa

Israel.

26 Si Dabid, nga anak ni Isai, nag-
hari sa ibabaw sang bug-os nga Israel.

27 Kag ang panag-on nga naghari
sia sa ibabaw ni Israel nanginkap-
atan ka tuig: naghari sia sing pito ka
tuig sa Hebron, kag naghari sia sing

katloan kag tatlo ka tuig sa lerusalem.

28 Kag namatay sia sa maayong kati-

gulangon, nga puno sang mga kaadla-
wan, sang mga mangad kag sang hima-
ya ; kag naghari nga salili niya si Salo-
mon, nga iya anak.

29 Kag ang mga binuhatan sang hari
nga si Dabid, ang mga nahauna kag ang
mga naolehe, yari kar^n, ginpanulat sila

sa mga binuhatan ni Samuel, kag sa
mga binuhatan ni Natan nga manalagna,
kag sa mga binuhatan ni Gad nga ma-
nugtulok,

30 Pati ang bug-os niya nga ginhafi-
an, kag ang iya mga binuhatan nga
bantug, kag ang mga panag-on nga
nagliljgad sa ibabaw niya, kag sa iba-

baw ni Israel, kag sa ibabaw sang tanan
nga mga. ginharian sang mga duta.

ANG
IKADUHA NGA TOLON-AN

SANG MGA

KRONiKA,
Si Salomon nagapangayo kag nakadaagat

sang kaa'ani.

1SI Salom.on, nga anak ni Dabid, ginpa-

lig-on sa iya ginharian; kag nag-
upud sa iya si lehoba, nga iya Dios, kag
ginpakadaku sia niya sing tuman gid.

2 Kag ginhambal ni Salomon ang
bug-OS nga Israel, ang mga pangolo sang
mga linibo kag sang mga ginatus, kag
ang mga hukom, kag ang tanan nga
mga dunganon sang bug-os nga Israel,

nga mga pangolo sang mga panimalay.

3 Kag nagkadto si Salomon kag upud
sa iya ang bug-os nga katilingban, sa

mataas nga duug nga yadto sa Gabaon

;

kay didto ang Layanglayang sang pa-

kigkitaan sang Dios, nga ginhimo ni

Moises, nga alagad ni lehoba, sa kaha-
nayakan.

4 Apang nahanungud sang kaban
sang Dios, ginpataklad sia ni Dabid
gikan sa Kiriat-iearira pa duug nga

gin-aman ni Dabid sa ij'a ; kay ginhumla-
ran niya sia sang isa ka layanglayang sa

lerusalem.

5 Kag ang halaran nga tumbaga, nga
ginhimo ni Besalel, nga anak ni Uri,

anak ni Hur, yadto didto, sa atubangan
sang ?ulu\^-an ni lehoba. Kag si Salo-

mon kag ang katipunan nagpalangita
kay lehoba didto.

6 Kag si Salomon naghalad didto sa

atubangan ni lehoba, sa halaran nga
tumbaga, nga nahanungud sa Laj'^angla-

yang sang pakigkitaan ; kag naghalad
sia sing isa ka libo ka mga halad nga
sinunog sa ibabaw sini nga halaran.

7 Kag sadto gid nga gab-i nagpakita
ang Dios kay Salomon, kag nagsiling sa

iya: "Panga3"6-ka sang dapat nga iga-

hatag ko sa im-o."

8 Kag si Salomon nagsiling sa Dios:
" Ikaw naghimo kay Dabid, nga akon
amay, sang daku nga kalooy, kag ako
ginhimo mo nga hari nga salili niya.
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9 Busa, palig-ona karon, oh lehoba
nga Dios, ang imo polong kay Dabid,

nga akon amay ; kay ikaw naghimo sa

akon nga had sa ibabaw sang isa ka
Ijanwa nga ang kadamuon subiing sang
yab-ok sang dula.

10 Hatagi ako karon sang kaalam
kag kin?.adman,i\gaagud sarang akoma-
kagowa kag makasulud sa atubangan sini

nga banv/a ; kay i sin-o bala ang maka-
sarang paghukom sining imo banwa
nga tama ka daku ?

"

11 Kag ang Dios nagsiiing kay Salo-

mon :
" Tiingud kaj'^ nanginam3 ini sa

imo tagiposoon, nga wala ka magpanga-
3^6 sing mga mangad, mga pagkabiitang
kag ang himaya, bisan ang kabuhi sang
mga nagadumut sa imo ; bisan nag-
pangayo ka sing malawig nga mga
adlaw, kondi nga nagpangayo ka nga
sa imo sang kaalam kag kinaadman nga
sa paghukom sa akon banwa, nga sa

ibabaw niya ginhimo ko ikaw nga hari,

12 Ang kaalam kag ang kinaadman
nahatag sa imo ; kag pagahatagan ko
man ikaw sing mga mangad, kag sing

mga pagkabutang kag himaya, nga wala
gid maiya sang mga hari, nga nangin-
una sa imo, kag siibung man sa olehe

nimo wala sing bisan sin-o nga may iya

sa ila."

13 Kag nagbalik si .Salomon sa lera-

salem gikan sa m^ataas nga dung, nga
yadto sa Gabaon, sa atubangan sang
Layanglayang sang pakigkitaan ; kag
naghari sia sa ibabaw sang Israel.

Mga kanga kag rags ntanagpangabayo ni Sahmon.

14 Kag gintipon ni Salomon ang mga
kanga kag ang mga maniigkabayo; kag
may iya sia nga isa ka libo kag apat ka
gatus ka kanga kag napiilo kag duha ka
libo ka manugkabayo ; kag ginpaham-
tang niya sila sa mga kabanwaanan sang
mga kanga kag upud sa hari sa Jeru-

salem.

15 Kag ginhimo sang hari nga ang
pilak kag ang bulawan, sa lerusalem,

pagpakamahalon subung nga mga bato,

kag ang mga sedro subung nga mga
sikomoro nga nagatulubo sa mga manu-
bo, tungud sang kabuganaan nila.

16 Kag ang duug nga ginkuhaan ni

Salomon sang iya mga kabayo among
Egipto ; kag sa pinanong : ang mga ma-
nugbaligya sang hari nagakadto didto

sa pagpangita sing panong sa bili nga
gi7iakasugtanan.

17 Kag gintaklad kag ginpagowa nila

gikan sa Egipto ang isa ka kanga sa

anum ka gatus ka mga siklo nga pilak,

kag ang isa ka kabayo sa isa ka gatus
kag kaiim-an ; kag sa amo ini gindala
nila sa ila nga sa tanan nga mga hari

sang mga Hebinhon, kag nga sa mga
hari sa i'i.ram.

Si Salomon naghisssgHt kay Witam, kag an? «>%&

amai nga sa pagpaf-ndog sang Simba'can.

2NAGTAPAT si Salomon sa pagpa-
tindug sang Balay nga sa ngalan ni

lehoba, kag isa ka balay nga harianon
nga sa iya.

2 Kag nag-isip si Salomon sang kan-u-
man ka libo ka mga manugdala sang lu-

lan, kag kawaloan ka libo ka mga tawo
nga magpalamuliid sa bukid, kag tatlo

ka libo kag anum ka gatus nga mga ma-
nugdumala sa ila.

3 Kag nagpasogo si Salomon kay Hu-
ram, nga hari sa Tiro, nga nagasiiing:

Hiuwa sa akon subung sang ginhimo mo
kay Dabid, nga akon amay, nga nagpa-
daia ka sa iya sang mga sedro, agud nga
magpatindug sia nga sa iya sang balay
nga pagpuy-an niya.

4 Yari karon, ako magapatindug sang
Balay nga sa ngalan ni lehoba, rga akon
Dios, nga sa pagpakabalaan sini sa iya,

nga sa jiagsunog sang mga pahamut
nga maamyon sa atubangan niya, kag
nga sa palahamtangan sing dayon sang
rnga tinapay nga pahayag, kag nga sa

mga halad nga sinunog sa aga kag sa

hapon, sa mga sabado kag sa mga lati,

kag sa mga piesta nga pinat-in ni lehoha,

nga amonDios, nga among katungdanan
sing dayon gid nga sa Israel.

5 Kag ang balay nga pagapatindugon
ko, magamangindaku ; kay ang Dios
namon daku sia sa ibabaw sang tanan
nga mga dios.

6 Apang ishio bala ang may gahum
sa pagpatindug sa iya sang Balay ; nga
ang mga langit, kag ang mga langit sang

mga langit, indi saraug makaigo sa iya?

Kag l sin-o bala ako, nga magpatindug
sa iya sang Balay, kondi nga sa pagpa-

sunog sing mga pahanmt sa atubangan
niya ?

7 Busa, padalhi ako karon sang isa ka

tawo nga sampaton sa pagpangabudlay
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sa bulawan, sa pilak, sa tumbaga kag sa

salsalon, sa eskarlata kag sa karmesi,

kag sa purpiu'a, kag nga mahibalo mag-
panigib sing inga tinigban, agud nga 7nag-

paiigahudlay si a upucl angmga sampaton
nga 3^ari upud sa akon sa luda kag sa

lerusalem, nga gin-aman sila ni Dabid,
nga akon amay.

8 Padalhi i}iati ako gikan sa Libaiio,

sang kahoy nga sedro, nga sipres kag
nga sandolo ; kaj^ nakahibalo ako, nga
ang imo mga alagad mahibalo magpuiud
sang mga kahoy sa Libano. Kag yari

karon ang akon mga a'agad magalalakaf

upud sang imo mga alagad,

9 Kag pagaamanan nila ako sing ka-

hoy sa kabngana, kay ang Ealay rga
pagapatmdugon ko, magamangindaku
kag makatingala.

10 Kag yari karon, nga sa mga ma-
nugpulud nga imong mga alagad, nga
magapangutud sang mga kahoy, magaha-
tag ako sing duha ka piilo ka libo ka
mga koro nga trigo nga lininas, kag
duha ka pulo ka libo ka mga koro nga
sebada, kag duha ka pulo ka mga bat

nga alak, kag duha ka piilo ka mga bat

nga lana."

11 Kag si Huram, nga liari sa liro,

nagsabat sa isa ka sulat, nga ginpadala
niya kay Salomon :

" Tungud kay giu~

higugma ni lehoba ang iya banwa, gin-

bucang ka niya nga hari sa ibabaw
nila."

12 Kag labui pa, nagsiling si Huram

:

"Dalaj-awon si lehoba, nga Dios sa

Israel, nga naghimo sang mga langit

kag sang duta, nga naghatag sa hari, !

nga si Dabid, sang anak nga maalam., ma-
i

hangponon kag mahibaioanon, nga buut
|

magpatindug sang Balay kay lehoba,
kag sang bala}'' nga harianon nga sa iya.

13 Busa karon, nagapadala ako sa imo
sang isa ka tawo nga sampaton, nga ma-
hibaloano 1, nga amo si Huram-Abb.

14 Anak sia sang isa ka babae sang
mga inanak nga babae ni Dan, apang
ang iya amay nangin-Tirohanon. ?vla-

hibaio sia magpangabudlay sa bulawan
kag sa pilak, sa tumbaga kag sa salsaion,

sa bato kag sa kaho3% sa eskarlata, sa
purpura, sa lino kag sa karmesi ; snbiing

man sa j)agpanigib sang tanan nga mga
tinigban kag pagpadugi sang tanan
nga mga pagbadlit nga pagalpahi?no sa

iya. Magapangahidlay sia upud ang
imong mga tinawo nga mga sampaton,

kag upud sang mga tina.wo nga sampa-
ton saiig akon ginoo nga si Dabid, nga
imo amay.

15 Eusa karon, magpadala ang akon
ginoo sa iya mga alagad sang trigo kag
sang sebada, kag sang lana, kag sang
alak, nga iya ginsiling.

16 Kag kami magapalamulud sang mga
kahoy sa Libano, nga kinahanglan mo,
kag pagadalhon namon dira sa imo sa
mga linantay sa dagat tubtub sa lope,
kag ikaw magapadaia sa ila tubtab sa
lerusalem."

17 Kag ginisip ni Salomon ang tanan
nga mga tawo nga mga dumuluong nga
yara sa duta sa Israel, sono sang isip

nga ginhimo sa ila ni Dabid, nga iya
amay ; kag nakita sa ila ang isa ka gatus
kalim-an kag tatio ka libo kag an ::m ka
gatus.

18 Kag ginhimo niya sa ila ang kapi-
ioan ka libo nga manugdala sang mga
iulao, kag kawaloan ka libo nga manug-
palamulud sa bukid, kag tatlo ka libo kag
anuni ka gatus nga mga manugdumala
nga sa pagpangabudlay sa banwa.

Ang i'.agfta ukiid sang Simhahan.

KAG ginsugdan ni Salomon sa
pagpatindug ang Balay ni lehoba

sa lerusalem sa bukid nga Moria, nga
diin nagpakita .si lehoba kay Dabid, nga
iya ama}', sa duug n.ga gin-aman ni

Dabid sa linasan ni Oman, nga' lebu-
sinhon.

2 Kag nagsugud sia sa pagpatindug sa

ikaduha nga adla".v sa ikaduha ka bulan,
sa ikap-at ka tuig sang iya paghari.

3 Kag yari karon ang mga talaksan
sang mga sadsaran nga ginbutang ni

Salom.on sa pagpatindug sang Balay
sang Dios : Ang kalabaon, sa maniko sa

dumaan nga takus, kan-uman ka mga
maniko, kag ang kasangkaron duha ka
pulo ka maniko.

4 Kag ang silong nga yara sa atuba-
ngan sang Balay, nga ang kalabaon niya
siling sang kasangkaron sang balay^ duha
ka pulo ka maniko, kag ang iya kataason
isa ka gatus kag duha ka pulo ; kag gin-

halupan niya sia sa suiud sang bulawan
nga ula\^

5 Kag gindagpakan niya ang daku
nga Balay sang kahoy nga sipres, kag
ginhalupan niya sia sang maayong bula-
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wan, nga sa ibabaw niya ginhimoan niya
sing mga paklang kag mga talikala.

6 Ginputus man niya ang Balay sang
mga malahalon nga mga bato nga sa

puni ; kag ang bulawan among bulawan
sa Parbaim.

7 Kag ginhalupan niya ang Balay sing
bulawan, ang mga balayan, ang mga
atangan, ang mga dingding kag ang mga
takiip sang 7nga gawatig ; kag gintigib

niya ang mga kerubin sa iya mga ding-
ding.

8 Kag ginhimo niya ang balay sang
duug nga labing balaan : ang iya kala-

baon, siling sang kasangkaron sang Ba-
lay, duha ka pulo ka maaiko;kag ang
iya kasangkaron duha ka pulo ka mani-
ko : kag ginhalupan niya sia sang ma-
ayong bulawan, nga nagalafubut sa anum
ka gatus ka mga talanton.

9 Kag ang timbang sang mga lansang
kalim-an ka mga siklo nga bulawan.
Ginhalupan t?ian niya sang bulawan ang
mga hulut nga mataas.

10 Kag sa sulud sang duug nga labing
balaan naghimo sia sang duha ka keru-
bin sa buluhaton nga tinigib kag ginha-
lopan sila sang bulawan.

11 Kag ang kalaba sang mga pakpak
sang mga kerubin, duha ka pulo ka ma-
niko : ang isa ka pakpak sang isa, nga
lima ka maniko, nagaduut sia tubtub sa
dingding sang Balay ; kag ang isa ka
pakpak, nga lima ka maniko, nagaduut
sia sa pakpak sang isa ka kerubin.

12 Kag ang isa ka pakpak sang ikadu-
ha ka kerubin, nga lima ka maniko, na-
gaduut sia sa dingding sang Balay ; kag
ang isa ka pakpak, nga lima ka maniko,
nagaingod sia sa pakpak sang isa ka
kerubin.

13 Ang mga pakpak sining mga keru-
bin napanghumlad sa duha ka pulo ka
maniko ; kag sila nagatilingdug sa ila

mga till, kag ang ila mga nawung naga-
talingi nayon sa Balay.

14 Naghimo m.an sia sang kimibung
nga purpura, kag nga eskarlata, kag nga
karmesi, kag nga lino nga manipis, kag
ginbutangan niya sa ibabaw ?iiya sing
mga kerubin.

15 Kag sa atubangan sang Balay nag-
himo sia sang duha ka mga haligi sa
tagkatloan kag lima ka maniko ang ka-
labaon, kag ang mga ololo nga yara sa
ila nataasan, lima ka maniko.

16 Naghimo man sia sing mga talika-

la nga sa orakulo, kag ginbutang niya
sila sa nataasan sang mga haligi ; kag
naghimo sia sing isa ka gatus ka mga
gianada, nga ginbutang niya silasa mga'
talikala.

^^^

17 Kag ginpatindug niya ang mga
haligi sa atubangan sang Simbahan

;

ang isa sa too, kag ang isa sa wala ; kag
ang sa too ginhingalanan niya nga lakin,

kag ang sa wala nga Boas.

Aag baiaran nga tumbaga ; ang dagat sa tinunaw ;

ang mga gamic nga sa Simbaban.

KAG naghimo sia sang isa ka ba-

laran nga tumbaga sa duha ka pulo
ka maniko ang kalabaon, kag duha ka
piilo ka m.aniko ang kasangkaron, kag
napiilo ka maniko ang kataason.

2 Naghimo ?}tan sia sang isa ka dagat
nga tumbaga nga tinunaw, nga manipulon
gid,.nga may napulo ka maniko gikan sa

isa ka bibig pa isa, kag lima ka maniko
ang kadalumon: ang isa ka lubid nga
katloan ka maniko makalibut gid sa iya.

3 Kag sa idalum ginalibutan sia sang
mga dagway sang baka, sa palibot, sa
palibot gid, napulo sa tagsa ka mani-
ko, sa bug-OS nga palibot : ang mga
baka tialiamtang sa duha ka obay nga
mga tinunaw upud sa iya sang sia

gintunaw.

4 Natungtung sia sa ibabaw sang
napulo kag duha ka mga baka, nga ang
tatlo sa ila nagatulok sa Aminhan, ang
tatlo nagatulok sa Katundan, kag ang
tatlo nagatulok sa Bagatnan, kag ang
tatlo nagatulok sa Sidlangan ; kag ang
dagat yara sa ibabaw nila pa ibabaw,
kag ang tanan nila nga mga bull yara
nayon sa sulud.

5 Kag ang kadamol sini among isa ka
dangaw, kag ang iya bibig nabasbasan
subung sang bibig sang isa ka tagayan
sa dagway sang bulak nga lirio ; sa

sulud, tatlo ka libo ka bat ang sarang
makaigo sa iya.

6 Naghimo fnan sia sang napulo ka
mga batiya, kag ginbutang niya ang lima
sa too, kag ang lima sa wala, nga sa pag-
panghugas sa ila. Ginatinloan sa ila ang
buluhaton sang halad nga sinunug ; apang
ang dagat amo nga sa mga saserdote sa

pagpanghinaw sa iya.

7 Subung maji naghimo sia sang na-

pulo ka mga sadngan nga bulawan, sono
sang tulumanon nahanungud sa ila, kag
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ginbutang niya sila sa Simbahan, lima

sa too kag lima sa wala.

8 Kag naghimo sia sing napulo ka
mga latok, kag ginbutang nij^a sila sa

Simbahan, lima sa too kag lima sa wala.

Kag naghimo sia sang isa ka gatus ka
mga yahong nga bulawan.

9 Kag ginhimo niya ang patyo sang

mga saserdote, kag angdaku nga patyo,

kag ang mga takup saug gaivang nga sa

patyO, kag ginhalupan niya sang tum-
baga ang mga takup.

10 Kag ginpahamtang niya ang dagat
sa kilid nga too, nayon sa Sidlangan sa

atubang sang Bagatnan.

11 Naghimo man si Huram sing mga
alabohan, kag mga sudsud kag mga
yahong. Kag gintapus ni Huram ang
buluhaton, nga ginhimo niya nga sa hari

nga si Salomon sa Balay sang Dios :

12 Duha ka mga haligi, kag ang mga
manipulon kag ang mga oloolo nga
yara sa nataasan sang mga haligi ; kag
ang duha ka linala nga sa pagtabon
sang duha ka manipulon sang mga
oloolo, nga yadto sa nataasan sang mga
haligi

;

13 Kag ang apat ka gatus ka mga
granada nga sa duha ka linala, duha ka
obay nga granada nga sa tagsa ka linala,

sa pagtabon sang duha ka mga mani-
pulon sang mga oloolo, nga yadto sa
nataasan sang mga haligi.

14 Ginhimo }nan niya ang mga tulung-

tungan, kag ginhimo niya ang mga ba-

tiya sa ibabaw sang mga tulungtungan
;

15 Kag ang dagat nga bugtong kag
ang napulo kag duha ka mga baka sa

idalum niya

;

16 Kag ang mga alabohan, kag ang
mga sudsud, kag ang mga suntok, kag
ang tanan niya nga mga gamit. Gin-
himo sila hi Huram-Abib sa binuli nga
tumbaga nga sa hari nga si Salomon, sa
Balay ni lehoba.

17 Kag gintunavv sila sang hari sa
mga kadulunan sang Jordan, sa duta
nga hinishinison, sa tunga sang Sukot
kag Sereda.

18 Kag ginhimo ni Salomon ang tanan
nga mga gamit sa daku nga kabugana,
kag wala magusisa sang timbang sang
tumbaga.

19 Kag ginhimo ni Salomon ang tanan
nga mga galamiton nga yara sa Balay
sang Dios ; ang halaran nga bulawan,

kag ang mga latok, nga sa ibabaw nila

ang mga tinapay nga pahayag ;

20 Kag ang mga sadngan kag ang ila

m.ga lamprahan nga bulawan nga ulay,

nga dapat pagpadabdabon sila sono
sang tulumanon sa atubangan sang
orakulo

;

21 Kag ang mga bulak, kag ang mga
lamprahan, kag ang mga kimpit gin-

panghimo sa bulawan, sa bulawan nga
ulay gld.

22 Kag ang mga simdang, ang mga
yahong, ang mga tagayan kag ang
m.ga insensario, sa bulawan nga ulay;

ang gawang sang Balay, ang iya mga
takup nga sa sulud nga sa duug nga
labing balaan, kag ang mga takup sang
Balay sang Simbahan, bulawan mati.

5 KAG ang tanan nga buluhaton nga
ginhimo ni Salomon nga sa Balay

ni lehoba, nahuman sing bug-os gid.

Kag ginpadala ni Salomon ang gin-

balaan ni Dabid, nga iya amay : ang
pilak, ang bulawan kag ang tanan nga
mga gamit

;
ginbutang niya sila sa mga

bahandi sang Balay sang Dios.

Paspahanungiid sang Simbahan.

2 Niyan gintipon ni Salomon ang
mga tigulang sa Israel, kag ang tanan
nga mga pahgolo sang m.ga kabikahan,
ang mga dunganon sang mga amay,
sang mga inanak ni Israel, sa lerusalem
sa pagpataklad sang kaban sang katipan

ni lehoba gikan sa banwa ni Dabid,
nga among Sion.

3 Kag nagtilipon sa hari ang tanan
nga mga tinawo sa Israel sa piesta, nga
amo sang bulan nga ikapito.

4 Kag sang nag-alabut ang tanan nga
mga tigulang sa Israel, gindala sang mga
Lebinhon ang kaban.

5 Kag ginpataklad nila ang kaban,

kag ang Layanglayang sang pakigkita-

an, kag ang tanan nga mga balaan nga
gamit nga yara sa Layanglayang;
ginpataklad sila sang mga saserdote kag
sang mga Lebinhon.

6 Kag ang hari nga si Salomon, kag
ang bug-os nga katilingban sa Israel,

nga nagatilipon sa iya, yara sila sa

atubangan sang kaban, nga nagahalalad

sang mga bbeha kag mga baka, nga
tungud sang kadamuon indi sila sarang

makaisip, bisan makasugid.
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7 Kag ginpasulud sang mga saserdote
ang kaban sang katipaii iii lehoba sa iya
dung, sa orakuio sang Balay, sa duug iiga

labing balaan, sa idaluai sang mga
pakpal: sang mga kerubin.

8 Kag ang mga kerubin nagahulumlad
sang mga pakpak sa ibabaw sang duug
sang kaban, kag ginarabunan sang mga
kerubin ang kaban kag, ang ii'a mga
yayongan yara sa ibabaw.
9 Kag ang mga yayongan, may tama

ka kaictbaon nga ang mga olo sang mga
yayongan makita kutub sa ka]>an, sa
atubangan sang orakulo, apang indi sila

makita kutub sa gowa; kag didio ang
kaban tubtub karon.

10 Wala gid sing bisan ano sa kaban,
lu was lamang sang duha ka tapi nga gin-

butang ni Moises sa Horeb, sang didto si

lehoba nakigkatipan sa mga inanak ni

Israel, sang paghalin nila sa Egipto.
11 Kag nahanabu, sang paggowa sang

mga saserdote sa balaan nga Puluy-an
(kay ang tanan rjga mga saserdote nga
yadto didto ginpakabalaan sila, kag wala
magabaiantay sang ila mga pagina-
gisud)

;

12 Kag ang mga Lebinhon, ang tanan
nga mga manugkanta, si Asap, si He-
man, si ledutun, kag ang ila mga anak
kag ang ila mga utud, nga napanaputan
sang li'.io nga manipis, nga may m.ga
apipitg sila, kag mga salterit), kag mga
aipa, nagatilindug sila sa Sidlangan
sang halaran ; kag upud sa ila ang isa ka
gatas kag duha ka piilo ka mga saserdote
nga nagapalatunog sang mga budyong.

13 Kag nahanabu, sang ang niga ma-
nugbudyong kag ang mga manugkanta
naghiliusa subung sang isa lamang ka
tawo sa pagpapamati sing isa lamang ka
tingiig sa pagdayaw kag sa pagpasalamat
kay lehoba, kag sang pagbayaw nila

sang tingug nga may mga budyong kag
mga ap'ping kag mga tulungon sa musi-
ka, kag nga nagdalayaw sila kay lehoba,
ij.Ca nagasiling

:

" Kay maayo sia,

Kay ang iya kalooy amo sa giha-

pon ;

"

niyaa ang balay napuno sang isa ka pa-
nganud, ang balay ni lehoba

;

14 Kag ang mga saserdote indi maka-
sarang magpadayon didto sa pag-alagad
bangud sang panganud ; kay ang himaya
ni lehoba nagpuno sang Balay sang Dies.

Ang pii!i>lon£o;i kag paii'^amuyo ni Salomon nga

sa pagpahanungud sang Simbahan.

NIYAN nagsiling si Salomon :
'•' Si

lehoba nagsiling nga sia magapiiyo
sa kadulum.

.

2 Kag ako nagpatindug sang isa ka
Balay nga puluy-an nga sa imo, kag isa

ka pjluy-an, agad nga magpuyo ka sa
iya sa gihapon."

3 Kag ginbalikid sang hari ang iya
navv'ung, kag ginpakamaayo niya ang
bug-OS nga katilingban sa Israel, kag
a- g bug-OS nga katilingban sa Israel na-
gatindug.

4 Kag sia nagsiling: "Pakamaayo-
hon si lehoba, nga Dios sa Israel, nga
naghambal sa ij^a baba kay Dabid, nga
akon amay, kag sa iya kamut gintuman
niya ang iya polong, nga nagasiling :

5 Kutub sang adlaw nga ginpagowa ko
ang akon baiiwa gikan sa dnta sa Egipto,
wala ako magpili sing banwa sa tanan
nga mga kabikahan sa Israel, nga pagoa-
tindugan sang balay nga sa iya yara ang
akon ngalan, kag wala ako magp'li sing
lalaki nga magmanginpangolo sa iba-

baw sang akon banv;a nga Israel.

6 Apang ginpili ko ang lerusalem,
agud nga sa iya magpuyo ang akon nga-
lan, kag si Dabid ginpili ko, agud nga
jKo.gkari sia sa akon b?.nwa nga Israel.

7 Kag si Dabid, nga akon amay, nag-
huput sa iya tagiposoon sang pagpatin-
dug sing Balay sa ngalan ni lehoba, nga
Dios sa Israel.

8 Kag si lehoba nagsiling kay Dabid,
nga akon amay : tungud kay naghuput
ka sa imo tagiposoon sa pagpatindug
sing balay sa akon ngalan, naghimo ka
sing m.aayo sa paghuput sini sa imo ta-

giposoon.

9 Walay sapayan, indi ikaw amo ang
magapatindug sing Balay, kondi ang
imo anak nga magagowa sa imo mga
laludtud, sia magapatindug sing Balay
sa akon ngalan.

10 Kag gintuman ni lehoba ang iya

polong, nga ginmitlang niya; kagginpa-
tindug ako nga saiili ni Dabid, nga akon
amay, kag ginpaiingkod ako sa lingko-

ran nga harianon sa Israel, subung sang
ginsiling ni lehoba ; kag ginpatindug ko
ang Balay nga sa ngalan ni lehoba, nga
Dios ni Israel.

11 Kag nagbiitang ako sa iya sang
kaban, nga sa iya yara ang katipan ni
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lehoba, nga ginhimo niya sa mga ina-

nak ni Israel."

12 Kag nagtindug si Salomon sa atu-

bangan sang halaran ni lehoba, sa atu-

bangan sang bug-os nga katilingban sa

Israel, kag .ginbaj^aw niya ang iya mga
kamut

;

13 Kay si Salomon naghimo sing isa

ka walihan nga tumbaga, nga lima ka
maniko ang kalaba, kag lima ka maniko
ang kasangkad, kag ang kataason tatloka

maniko, kag ginbutang niya ini sa tunga
sang patyo ; kag nagtindug sia sa ibabaw
niya, kag ugaling naglohod sia sa atii-

bangan sang bug-os nga katilingban sa

Israel, kag ginbayaw ni37a ang iya mga
kamut sa langit kag nagsiling :

14 " Oh lehoba, Dios ni Israel, vvalay

sing Dios nga subung sa imo sa mga
langit, bisan sa duta, nga nagabantay ka
sang katipan kag sang kalooy sa imo
mga alagad, nga nagalalakat sa atu-

bangan nimo sa bug-os nila nga tagipo-

soon

;

15 Kay ginbantayan mo saimong ala-

gad nga si Dabid, nga akon amay, ang
ginsiling mo sa iya : ginsiling mo ini sa

iya sa imo baba, kag sa imo kamut gin-

tum.an mo ang imo polong, subung sang
niakita sa sini nga adiaw.

16 Busa karon, lehoba, Dios ni Isra-

el, tumana sa imo alagad, nga si Dabid,
nga akon amay, ang ginpanaad mo sa iya,

nga nagasiling: Indi makulang ang
lalaki sa imo sa atubangan nakon nga
maglingkod sa lingkoran nga harianon
sa Israel, lamang nga ang imo m.ga anak
raagbalantay sang ila dalanon nga mag-
lalakat sa akon kasogoan, subung sang
imo paglakat sa atubangan nakon.

17 Busa karon, oh lehoba, Dios ni

Israel, tumana ang imo polong, nga gin-

siling mo sa imong alagad nga si Dabid.
18 Apang imatuud bala nga ang

Dios magapuyo upud sang tawo sa duta ?

Yari karon nga ang mga langit, kag ang
mga langit sang mga langit indi sarang
sila sa imo makapahaigo, labi na gid
ining Balay, nga akon ginpatindug.

19 Walay sapayan, linga ang panga-
muyo sang imo alagad kag ang iya pa-
langayoon, oh lehoba, nga akon Dios,
sa pagpamati sang pagsingit kag sang
pangam.uyo sang imo alagad, nga gina-
himo niya sa atubangan mo

;

20 Agud nga ang imo mga mata raag-
muluklat sa adlaw kag sa gab-i sa iba-

baw sining Balay, sa ibabaw sang duug
nga imo ginsiling: Ang akon ngalan
magapuyo didlo, agud nga magparaati
ka sang pangamuyo, nga pagahimoon
sang imo alagad ra sini nga duug.

21 Kag magpamati-ka sang panga-
muyo sang imiO alagad kag sang imo
banwa nga Isarel, kon magpalanga-
mu} o sila nayon sa sini nga duug. busa
magpamati-ka kutub sa mga langit, ku-
tub sa duug sang imo puluy-an

;
paaiatii

kag patawara.
'22 Kon ang isa magpakasala batok sa

iya isigkatawO; kag pagapiliton sia sing

panumpa nga papanum.paon sia, kag sia

magkari kag magpanunipa sa atubangan
sang imo halaran sa sini nga Balay,

23 Niyan pamatii kutub sa mga langit,

kag buhata kag hukmi ang imo mga
alagad, nga ihatag ang bayad sa malau-
ton nga ipabalik ang iya pagginawi sa

ibabaw sang iya olo, kag nga pagpaka-
matarungon mo ang matarung sa

paghatag sa iya sono sang iya kata-

rungan,

24 Kon ang imo banwang Israel pag-
dag-on sa atubangan sang iya mga
kaaway, tungud kay nakasala sila batok
sa imo, kag kon magbalalik sila sa iwo
kag pagdayawon nila ang imo ngalan,

kag magpalangamuyo sila kag magpa-
lakilooy sa imo sa atubangan nimo sa

sini nga Ealay,

25 Niyan pamatii sila kutub sa mga
langit, kag patawara ang sala sang imo
banAvang Israel, kag iuli sila sa duta, nga
ginhatag mo sa ila kag sa ila mga gini-

kanan.
26 Kon ang mga langit pagtakoan kag

indi m_agulan tungud nga sila rakasala
batok sa imo ; A'f7c kon magpalangamuyo
sila sa imo sa sini nga duug, kag pagda-
yawon nila ang imo ngalan, kag talikdan

nila ang ila mga sala, sang ikaw maga-
paubus sa ila,

27 Niyan pamatii sila sa mga langit,

kag patav/ara ang sala sang im.o mga
alagad, kag sang imo banwa nga Israel,

kay gintudloan mo sila sang maa\^o ijga

dalan, nga ila pagalaktan; kag ihatag sa

ila ang mga ulan sa ibabavv' sang imo
duta, nga ginhatag mo sa imo banwa
nga panublion.
28 Kag kon sa duta ma}' gutum, kon

may kamatay, kon may panlaya kag
gusim, kon apan, kon lukso ; kag kon
pagiibu'can sia sang ila mga kaaway sa
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duta nga didto ang iya mga gawang ; sa

tanan nga kalalat-an, sa tanan nga bala-

tian;

29 Sa bisan ano nga pangamuyo, sa

bisan ano nga pagpakilooynga pagabu-
haton sang bisan sin-o nga tawo, kon
sang bug-OS nga imo banwang Israel,

kon magkilala ang tagsatagsa sang iya

kalalat-an kag sang ij^a kasakit, kag
paguntayon nila ang ila mga kamiit

nayon sa sini nga Balay,

30 Niyan pamatii sila kutub sa mga
langit, nga lingkoran sang iino puluy-an

kag patawara. Kag ihatag sa tagsa-

tagsa sono sa iya mga dalanon, ikaw nga
nakakilala sang iya tagiposoon (kay ikaw
kimang ang nakakilala sang tagiposoon

sang mga inanak sang tawo)

;

31 Agud nga magkalahadluk sila sa

imo, kag maglalakat sila sa imo mga
dalanon, sa tanan nga mga adiaw nga
magkalabulii sila sa ibabaw sang nawung
sang data, nga ginhatag mo sa anion

mga ginikanan.

32 Labut pa, nahanungud sa dumulu-
ong nga indi iya sang imong banwang
Israel, nga mag-abut gikan sa malayo
nga mga duta bangad sang imo daku
nga ngalan, kag sang imo mabaskug nga
kamut, kag sang imo inuntay nga but-

kon; kon magkalari sila, kag magpala-
ngamuyo nayon sa sini nga Balay,

33 Pamatii kutub sa mga langit, nga
lingkoran sang imo puluy-an, kag buhata
sono sa yadtong tanan nga pagapangayo-
on sa imo sining dumuluong ; agud nga
ang tanan nga mga banwa sa duta ma-
kakilala sang imo ngalan, kag magkala-
hadluk sa imo, subung sang imo banwa
nga Israel, kag makahibalo sila nga ang
imo ngalan ginatawag sa ibabaw sining

Balay nga akon ginpatindug.

34 Kon ang imo banwa maggowa sa

pag-awayan batoksa iya mga kaaway
sa dalan nga pagapakadtoan mo sa ila,

kag magpalangamuyo sila sa imo nayon
sa sining banwa, nga ginpili mo_, kag
nayon sa Balay nga akon ginpatindug

sa imo ngalan,

35 Niyan pamatii kutub sa mga langit

ang ila pangamuyo kag ang ila pag-
pakilooy kag himoon-mo sa ila ang
katadlungan.

36 Kon makasala sila batok sa imo
(kay walay tawo nga wala makasala),

kag maakig ka batok sa ila, kag itugyan

mo sila sa atubangan sang kaaway, kag

ang mga magbihag sa ila, pagadalhon
sila nga mga bihag sa duta sang Ua mga
kaaway, malayo kon malapit

;

37 Kon mxaulian sila sa ila kaugali-
ngon, sa duta nga didto nabihag sila

;

kon magliliso sila, kag magpakilooy
sil;i sa imo, sa duta sang ila kabihagan,
kag magsililing : Nakasala kami, nag-
himo kami sing rnalain, madauton gid
nagbuhat kami,

38 Kag kon magliliso sila sa imo sa
bug-OS nila nga tagiposoon kag sa bug-
os nila nga kalag, sa duta sang ila

kabihagan, sa diin gindala sila nga mga
bihag, kag kon magpalangamuyo, nga
nagabalikid nayon sa ila duta, nga imo
ginhatag sa ila mga ginikanan, sa banwa
nga imo ginpili, kag nayon sa Balay,
nga akon ginpatindug nga sa imo nga-
lan,

39 Niyan pamatii kutub sa mga langit,

nga lingkoran sang imo puluy-an, ang
ila pangamuyo kag ang ila mga paki-
looy, kag himoon-mo sa ila ang katad-
lungan kag patawara ang imo banwa,
sang sala, nga nahimo batok sa imo.

40 Busa karon, oh Dios ko, ginaampo
ko sa imo nga magmuluklat ang imo
mga mata, kag magiuatalupangdon ang
imo mga iduiungug sa pangamuyo sa
sining duug.

41 Oh lehoba nga Dios,
Tindug ka karon nga sa pagpuyo

sa imo palahuwayan,
Ikaw kag ang kaban sang imo
kalig-onan

;

Pagpanaputan sang kaluwasan ang
imo mga saserdote, oh lehoba
nga Dios,

Kag mag-alagum sang kaayohan
ang imong mga balaan.

42 lehoba nga Dios, ayaw pagpata-
lingia ang nawung sang imo hinaplas

;

Panumduma ang mga kalooy kay Dabid,
nga imo alagad."

Nagapanaug ang kalayo gikan sa langit kag ang

hitnaya ni lehoba nagapuno sang Simbahan.

Mga balad sa pahanun^ud kag piesta

sang mga payagpayag.

7 KAG sang pagkatapus ni Salomon
sa pagpangamuyo, ang kalayo nag-

pariaug gikan sa mga langit, kag gin-
upiid niya ang halad nga sinunog, kag
ang mga halad ; kag ang himaya ni

lehoba nagpuno sang Balay.
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2 Kag indi sarangmakasuludangmga
saserdote sa Balay ni lehota, kay ang
himaya ni lehoba nagpimo sang Balay
ni lehoba.

3 Kag sang pagkakita sang tanan nga
mga inanak ni Israel, nga nagpanaug
ang kala^'o kag ang himaya ni lehoba sa

ibabaw sang Balay, nagduluko sila sa

data, sa salug, kag naghalapa sila nga
nagdalayaw kay lehoba, nga fiagcisiliTig :

" Kay ]Maa\'^o sia,

Kay ang iya kalooy amo sa giha-

pon."

4 Kag ang hari kag ang bug-os nga
banwa naghalalad sing mga halad sa

atubangan ni lehoba.

5 Kag naghalad ang hari nga si Salo-
mon sing halad nga duha ka pulo kag
duha ka libo ka mga baka, kag isa ka
gatus kag duha ka piilo ka mga obeha,
kag sa sini ginpahanungud ang Balay
sang Dios sang hari kag sang bug-os nga
banwa.

6 Kag ang mga saserdote nagatilin-

dug, nga nagatuman sang ila hilikuton,

subung man ang raga Libinhon upud
sang mga tulungon sa musika ni lehoba,
nga ginhimo sila sang hari nga si Babid
nga sa pagdayaw kay lehoba, nga nagasi-

ling : "Kay ang iya kalooy rtw/o sa gi-

hapon," sang si Dabid nagadayaw tu-

ngud sa ila. Kag ang mga saserdote
nagpalatunog sang mga bud3^ong sa atu-

bangan nila, kag ang bug-os nga Israel

nagatilindug.

7 Kag ginpakabalaan man ni Salomon
ang tunga sang patyo nga yara sa atu-

bangan sang Balay ni lehoba, tungud
kay ginhalad niya didto ang mga halad
nga sinunog, kag ang raga sapay sang
mga halad sa paghidaet ; kay sa ha'aran
nga tumbaga, nga ginhim.o ni Salomon,
indisarang makaigo ang mga halad nga
sinunog, kag ang halad nga kalan-on
kag ang mga sapay.

8 Kag naghimo si Salomon sing pies-

ta sa pito ka adlaw, kag upud sa iya ang
bug-os nga Israel : isa ka daku nga kati-

lingban, kutub sa salamputan sang Ha-
mat tubtub sa sapa sang Egipto.

9 Kag sa ikawalo ka adlaw, naghilimo
sila sang isa ka pagtilipon nga mahgdong

;

ka}"- ginhimo nila ang pahanungLid sang
halaran sa piio ka adlaw, kag ang piesta

sa pito ka adlaw.
10 Kag sa ikaduha ka pulo kag tatlo

sang bulan nga ikapito, ginpadala niya

ang banwa sa ila mga layanglayang, nga
may kalipay kag ang tagiposoon nga
malipayon tungud sang mga kaayohan
nga ginhimo ni lehoba kay Dabid kag
kay Salomon, kag sa iya banwa nga Is-

rael,

Sabat ni lehoba sa pangamiiyo ni Salomcn.

11 Kag ginhuman ni Salomon ang
Balay ni lehoba, kag ang balay sang ha-

ri ; kag sa tanan nga nag-abut sa tagi-

posoon ni Salomon nga himoon sa Ba-
lay ni lehoba kag sa iya gid balay, naga-
bugana sia.

12 Kag nagpakita si lehoba kay Salo-
mon sa kagab-ihon kag nagsiling sa
iya :

" Ginpamatian ko ang imo panga-
mrdvo, kag ginpili ko nga sa akon ini

nga duug nga sa Balay sa halad.

13 Kon ako magtakup sang mga
langit, kag nga walay ulan, kag kon
magsogo ako sa mga apan rjga magha-
lunhon sang duta, kag kon magpadall
ako sang kamatay sa akon banwa

;

14 Kag kon magpaubus ang akon
banwa, nga sa ibabaw nila pagtawgon
ang akon ngalan, kag magpalangamuyo
siia, kag magpalangita sila sang akon
nawung, kag magliliso sila sa ila mga
malain nga mga dalanon, ni3'an paga-
pamatian ko man kutub sa mga langit,

kag pagapatawaron ko ang ila mga
sala, kag pagaayohon ko ang ila duta.

15 Karon raagamuluklat ang akon
mga mata, kag magamatalupangdon ang
akon mga idulungug sa pangamuyo sa

sini nga duug
;

16 Kay karon ginpili kag ginpakaba-
laan ko ini nga Bala\', agud r;ga magpuyo
sa iya ang akon ngalan sa gihapon ; kag
dira sa gihapon ang akon mga mata kag
ang akon tagiposoon sa tanan nga mga
adlaw.

17 Kag ikaw, kon maglakat ka sa atu-

bangan nakon, subung sang paglakat ni

Dabid, nga imo amay, kag maghimo ka
sang tanan nga mga butangnga ginsogo
ko sa imo, kag magbantay ka sang akon
mga palatukuran kag sang akon mga
tulumanon,

18 Pagapalig-unon ko ang lingkoran
nga harianon sang imo ginharian, su-

bung sang ginkatipan ko kay Dabid, nga
imo amay, nga nagasiling : Indi ma-
kulangan sing lalaki nga maggahum sa

Israel.
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19 Apang kon kamo magtalalikod,
kag magbiliya kamo sang akoii mga
palatukuran kag sang akon mga sogo,
nga ginbutang ko sa atubangan ninyo,
kag magkadto kamo sa pag-alagacl sa

liwan nga mga dios, kag maglayaub
kamo sa atubangan nila,

20 Pagagabuton ko kamo sa akon
duta, nga ginhatag ko sa inyo ; kag
iningBalay ngaginpakabalaanko nga sa
akon ngalan, pagasikv/ayon ko sia sa
atubangan nakon, kag pagaibutang ko
sia nga hulubaton ka.g kaladlawan sang
tanan nga mga banwa.

21 Kag ining Balay nga tama ka daku,
nga ang bisan sin-o nga mag-agi sa iya,

magakakugmat kag magasiling : i Kay
ngaa bala ginhimo sing subung sini ni

lehoba ini nga duta kag ini nga Balay ?

22 Kag igasiiing : Kay ginbayaan
nila si lehoba, nga Dios sang ila mga
ginikanan, nga sia nagpagowa sa ila sa

duta sang Egipto, kag nga naghalakus
sila sa liwan nga mga dios, kag nag-
layaub sila sa atubangan nila kag gin-

alalagad nila sila ; tungud sini ginpakari
niya ining tanan nga kalainan sa ibabaw
nila."

Iban Bga inga giapatiadug ni Salomon.—Ang

iya palai'.guan an.

8 KAG sang natapus ang duha ka pulo
ka tuig, nga sa suliid nila ginpa-

tindug ni Salomon ang Balay ni lehoba
kag ang iya gid nga balay,

2 Nahanabu nga ginpatindug liwan
ni Salomon ang mga kabanwaanan, nga
ginhatag ni liuram kay Salomon, kag
ginpapuyo niya sa ila ang mga inanak
ni Israel.

3 Kag nagkadto si Salomon batok sa

Hamat sa Soba, kag naglandas sia sa

iya.

4 Kag ginpatindug niya ang Tadmor,
sa kahanayakan, kag ang tanan nga mga
kabanwaanan sa mga kasangkapan, nga
ginpatindug niya sa Hamat.

5 Kag ginpatindug man niya ang Bet-

Horon sa ibabav/, kag ang Bet-Koran
sa idalum, mga banwa nga pinabakud
nga may mga kuta, mga gawang kag
mga pintal

;

6 Kag ang Baalat kag ang tanan nga
mga kabanwaanan sa kasangkapan nga
Iya ni Salomon, kag arg tanan man
nga mga kabanwaanan nga sa mga

kanga, kag ang mga kabanwaanan
nga sa mga manuglcabayo ; kag ang
tanan nga kahamaut-an ni Salomon sa
pagpatindug sa lerusalem, kag sa Libano
kag sa bug-OS nga duta sang iya gin-
harian.

7 Kag ang tanan nga katawohan nga
nagkalabilin sang mga Hetinhon, sang
mga Amorinhon kag mga Peresinhon,
sang mga Hebinhon kag mga Icbusinhon,
nga indi sila taga-Israel,

8 Ang ila mga anak, nga nagkalabi-
lin sa duta sa olehe nila, tungud kay ang
mga inanak ni Israel wala maglalagiag
sa ila, ginhimo ni Salomon nga mga
dagyaw tubtub karon.

9 Kag sa mga iranak ni Israel walay
ginhimo si Salomon nga mga alagad
nga sa iya buluhaton ; kay mga tawo
sila sa pag-awayan, kag mga pangolo sang
ila mga manugaway, kag mga pangolo
sang iya mga kanga kag sang iya mga
manugkabayo.

10 Kag yari karon ang isip sang mga
pangolo nga iya ni Salomon : duha ka
gatus kag kalim-an nga may kagamha-
nan sa ibabaw sang banv/a.

11 Kag ginpataklad ni Salomon ang
anak nga babae ni Paraon gikan sa

banwa ni Dabid sa balay nga ginpa-
tindug niya nga sa iya ; kay nagsiling

sia :
" Ang akon asawa indi magapuyo

sa balay ni Dabid, nga hari sa Israel,

kay ang mga duug nga didto nagsuiiid

ang kaban ni lehoba, mga balaan sila."

12 Niyan naghalad si Salomon sang
mga halad nga sinunog kay lehoba sa

ibabaw sang halaran ni lehoba, nga
ginpatindug niya sa atubangan sang
silong.

13 Kag naghalad sia sa adlawadlaw
sang nagakaigo, sono sang sogo ni Mo-
ises, sa mga sabado, sa mga lati, kag sa

mga pinat-inan nga piesta, sa makatlo
sa tuig : sa piesta sang mga Tinapay nga
walay tapay, sa piesta sang mga Sinima-
na, ka.g sa piesta sang mga Payagpayag.

14 Kag gintukud niya sono sang tulu-

manon ni Dabid, nga iya amay, ang mga
binunghaybunghay sang mga saserdote

sa ila mga pag-alagdan, kag ang niga

Lebinhon sa ila mga tulin, agud nga
magdalayaw sila sa Dios kag mag-alagad
sila sa atubangan sang mga saserdote

sang tagsa ka butang sa iya adiaw, kag
ang mga manugbantay sang gav/ang so-

no sang ila binunghaybunghay, sa tagsa
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ka gawang; kay amo ini ang sogo ni

Dabid, nga tawo sang Dios.

15 Kag waia sila magbiya sang sogo
sang hari nahanungud sa mga saserdote

kag sa mga Lebinhon, sa bisan ano nga
butang, bisan sa mga bahandi.

16 Kag sa sini ang bug-os nga buluha-
ton ni Salomon naaman na, kutub sang
adiaw sang pagtukud sang Bah'iy ni le-

hoba tubtub nga nahuman. Ang Balay
ni lehoba nahuman sing bug-os gid.

17 Niyan si Salomon nagkadto sa

Esion-Geber kag sa Elot, sa baybayon
sang dagat nga ttmpula, sa duta sa Edom.

18 Kag si Huram nagpadala sa iya
sang mga sakayan, sa kamut sang iya
mga alagad, nga mga sakayanon kag mga
alagad nga mga sampaton sa dagat

;

kag nagkaladto sila upud sang mga
alagad ni Salomon sa Opir, kag nagku-
luha sila didto sang apat ka gatus kag
kaliman ka talanton nga bulawan, nga
gindalala nila sa hari nga si Salomon.

Ang baring babae sa Seba nag-abut sa

pagfaa=aw kay Salomon.

9 KAG sang nabatian sang hari nga
babae sa Seba ang kabantugan ni

Salomon, nag-abut sia sa Jerusalem upud
ang isa ka tama ka dakii nga kabuylog,
nga may mga kanielyo, nga nagadalala
sing mga pahamut kag sing bulawan nga
bugana, kag sing mga bato nga mga raa-

lahalon, sa pagsulay kay Salomon nga
may mga paktakon. Kag nag-abut sia

kay Salomon, kag ginpahayag niya sa

iya ang tanan nga yara sa iya taginosoon.
2 Kag si Salomon nagsaysay sa iya

sang tanan niya nga mga polong; kag
wala sing bisan ano nga natago kay Sa-
lomon, nga wala pagisaysay sa iya.

3 Kag sang ang hari nga babae sa Seba
nakakita sang kaalam ni Salomon, kag
sang balay nga iya ginpatindug,

4 Kag sang mga pagkaon sa iya latok,

kag sang paglingkod sarg ij^a mga ala-

gad, kag sang pag-alagad sang iya mga
sologoon, kag sang ila mga panapton
kag sang iya mga manugtaga}'-, kag sang
ila mga panapton, kag sang iya salakaan
sa diin nagasaka sia sa Balay ni lehoba,
wala na sia sing ginhawa.

5 Kag nagsiling sia sa hari :
'*' Matuud

ang akon nabatian sa akon duta sang
imo mga pinolongan kag sang imo kaa-
lam ;

6 Apang ako wala niagtoo sang mga
polong nila, tubtub nga nagkari ako,
kag ang akon mga mata nakakita sa ila,

Kag yari karon, nga bisan pa ang ka-
tunga sang kadakuon sang imo kaalam
wala pagisugid sa akon: naglabaw ka
sang tanan nga nabatian ko.

7 Mga bulahan ang imo mga tinawo

;

kag mga bulahan ang imo mga alagad,
nga yara sila sa da3^on gid sa imo atu-
bangan, nga nagapalamati sila sang imo
kaalam.

8 Pagpakamaayohon si lehoba, nga
imo Dlos, nga nahamuut sa imo, sa
pagbutang sa imo sa iya lingkoran nga
harianon, nga hari kay lehoba, nga imo
Dios. Tungud kay ginhigugma sang
imo Dios ang Israel, nga sa pagpada-
yon sa iya sa gihapon, nga ginbutang
ikaw niya nga hari sa ibabaw nila, agud
nga maghimo ka sing katadiungan kag
katarungan."

9 Kag naghatag sia sa hari sang isa

ka gatus kag duha ka pulo ka ta-

lanto . nga bulawan, kag madamu gid
nga mga pahamut kag mga bato nga
mga malahalon, nga wala na gid sing
subung nga mga pahamut subung sang
mga ginhatag sang hari nga babae sa
Seba sa hari nga si Salomon.

10 Ang mga alagad ni Huram kag
ang mga alagad ni Salomon, nga nagda-
lala sang bulawan sa Opir, nagdalala
man sang kahoy nga sandalo kag mga
malahalon nga mga bato.

11 Kag naghimo ang hari sa kahoy
nga sandalo sang mga hagdan nga sa
Balay ni lehoba kag nga sa balay sang
hari, kag sang mga arpa kag mga salte-

rio, nga sa mga manugkanta. Kag
wala nga mas-a makita ang kasubung
sadto sa duta sa luda.

12 Kag ang hari nga si Salomon
naghatag sa hari nga babae sa Seba sang
tanan nga iya naluyagan sa pagpangayo
sa iya, labut pa sang bili nga gindala
niya sa hari. Kag sia nagpauli kag
napakadto sa iya duta, sia kag ang iya
mga alagad.

Mga Diangad, pagkadaku kag hitnaya ni Salomon.

13 Kag ang kabug-aton sang bulawan,
nga nag-abut kay Salomon sa tagsa ka
tuig, among anuni ka gatus kan-uman
kag anum ka rngatalantoanga bulawan,

14 Walay labut ang ginbaton niya
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sa mga mnnuglibud kag sa mga ma-
nugbaligya, nga gindah'i nila, kag
sa tanan nga mga hari sa Arabia kag
sa mga gobcrnador sa duta, nga naga-
dalala sing bulawan kag pilak kay Salo-

mon.
15 Kag nagbuhat man ang hari nga si

Salomon sang duha ka gatus ka taming
nga bulawan nga pinakang, nga nagaga-
mit nga sa tagsa ka taming sing anum ka
gatus ka sildo nga bulawan nga pina-

kang;
16 Kag tatlo ?nan ka gatus ka mga

kalasag nga bulawan nga pinakang nga
nagagamit nga sa tagsa ka kalasag sing

tatlo ka gatus ka siklo nga bulawan.

Kag ginbutang sila sang hari sa balay

sang Talon sang Libano.

17 Kag naghimo mmi ang hari sang
isa ka lingkoran nga harianon nga tiposo,

kag ginhalupan niya ini sang bulawan
nga ulay.

18 Kag ang lingkoran nga harianon

may anum ka mga alintaga kag ang isa

ka talapakan nga bulawan nga tingub

sa lingkoran nga harianon, kag mga
halambuyan sa isa kag sa isa ka luyo

malapit sa pulungkoan, kag duha ka
ieon nga nagatindug sa luyo sang mga
halambuyan,

19 Kag napulo kag duha ka Ieon nga
nagatindug didto sa ibabaw sanganum ka
alintaga, sang isa kag sang isa ka luyo.

Wala sing bisan ano nga kasubung nga
ginhimo nga sa bisan ano nga ginharian,

20 Kag ang tanan nga ilimnan sang
hari nga si Salomon mga bulawan, kag
ang tanan nga lahang sang balay sang
Talon sang Libano lunsay nga bulawan.
Sa mga kaadlawan ni Salomon ang
pilak wala pagpakamahala.

21 Kay ang mga sakayan sang hari

nagapalakadto sa Tarsis, upud ang mga
alagad ni Huram, kag makaisa sa tagsa

ka tatlo ka tuig nagaaiabut ang mga sa-

kayan gikan sa Tarsis, nga nagadalala
sila sing bulawan kag sing pilak, sing

tango sang mga elepante, sing mga amo,
kag sing mga pabo.
22 Kag ang hari nga si vSalomon na-

nginlabavv sa tanan nga mga hari sang
duta sa mangad kag sa kaalam.

23 Kag ang tanan nga mga hari sang
duta naghilimulat sa. pagtafi-aw sang na-

wung ni Salomon, sa pagpamati sang
iya kaalam, nga ginbutang sang Dios sa

iya tagiposoon.

24 Kag nagdala sila ang tagsatagsa
sang iya dolot : mga suludlan nga pilak,

mga suludlan nga bulawan, mga panap-
ton, mga hinganiban, mga pahamut,
mga kabayo kag mga mula, sa tuigtuig.

25 Kag si Salomon may apat ka libo

ka mga palasudlan nga sa mga kabayo,
kag mga kanga, kag napulo kag duha
ka libo ka mga manugkabayo, nga gin-
butang niya sila sa mga kabanwaanan
sang mga kanga, kag upud sa hari sang
lerusalem.

26 Kag nagginoo sia sa ibabaw sang
tanan nga mga hari kutub sa Suba tub-
tub sa duta sang mga Pilistinhon, kag
tubtub sa dulunan sang Egipto.

27 Kag ginhimo sang hRri nga. pagpa-
kamaJialo'ti sa lerusalem ang pilak su-

bung nga mga bato, kag ang mga sedro
subung sang rnga sikomoro nga yara sa
mga manubo, nga may tama ka damu,
28 Kag nagkuha sing mga kabayo

nga sa kay Salomon, gikan sa Egipto
kag sa tanan nga mga kadutaan.

Kamatayon ni Saioinon.

29 Kag ang nabilin sang mga binu-
hatan ni Salomon, nga mga mahauna
kag mga naolehe, i wala bala masulat
sa mga binuhatan ni Natan nga mana-
lagna, kag sa Tagna ni Ahias, nga
Taga-Silo, kag sa Palanan-awon ni

Iddo, nga manugtalok, batok kay lero-

boam, nga anak ni Nabat ?

30 Kag naghari si Salomon sa Jeru-

salem sa ibabaw sang bug-os nga Israel

sing kap-atan ka tuig.

31 Kag nagtolog si Salomon upud sa

iya mga ginikanan, kag ginlubung sia

sa banwa ni Dabid, rjga iya amay : kag
naghari nga salili niya si Roboam, nga
iya anak.

Pagbahinbahisi sang ginhariaa.—Si Rohoain nga

hari sa Uida ; si Eeroboatn nga ^tari

sa Israel.

KAG nagkadto si Roboam sa Si-

kem, kag ang bug-os nga Israel

nag-abut sa Sekem sa paghimo sa iya

nga hari.

2- Kag sang nabatian ini ni leroboara,

nga anak ni Nabat (nga didto sia sa

Egipto, nga didto nagpalagyo sia sa

atubangan sang hari nga si Salomon),
nagbalik si leroboam gikan sa F^gipto.

560



10. 3. II KRONIKA. 11. 3.

3 Kag ginpakadtoan nila kag ginta-

wag nila sia, kag nag-abut si leroboam
kag ang bug-os nga Israel, kag ginha-

lainbal nila si Roboam, nga nagasiling

:

4
"' Ang imo amay nagpabug-at sang

amon singkaw ; kag karon pamag-ana
sing diyol ang matig-a nga pag-alagclan

sang imo amay kag ang mabug-at nga
singkaw nga ginbutang niya sa anion,

kag pagaalagdon ka namon."

5 Kag sia nagsiling sa ila :
" Mag-

lakat-kafiio sing tatlo ka adlaw." Kag
ang banwa napauli.

6 Kag ang hari nga si Roboam nakig-
sapul sa mga tigulang nga nagtalambong
sa atubangan ni Salom.on, nga iya amay,
sang nagakabuhi pa sia, nga nagasiling:
"

I Ano bala ang ikaiaygay ninyo nga
igasabat ko sa sini nga banwa ?

"

7 Kag sila naghalambal, nga naga-
siling: " Kon ikaw magmanginmaayo
nga sa sini nga banwa, kag magpaha-
muut ka sa ila, kag maghambal ka sa
ila sang raga maayo nga mga palong,
sila magaalalagad sa im,o sa gitiapon."

8 Apang binayaan niya ang laygay
nga ginhatag sa iya sang mga tigulang,
kag nagpamangkot sia sang mga pama-
tan-on nga nagkadalagku upiid sa iya,

kag nga yara sila sa atubangan niya.

9 Kag nagsiling sia sa ila :
"

l Ano
bala ang igalaygay ninyo, r;ga igasabat
naton sa sini nga banwa, nga naghambal
sa akon, nga nagasiling : Pamag-ana sing

diyot ang singkaw, nga ginbutang sang
imo amay sa ibabaw namon ?

"

10 Kag ang mga pamatan-on nga nag-
kadalagku upud sa iya, naghalambal sa
iya, nga nagasiling :

" Amo ining paga-
isiling mo sa banwa nga naghambal sa
imo, nga nagasiling: Ang imo amay
nagpabug-at sang amon singkaw, apang
ikaw magpamag-an sa amon sing diyot

:

amo ini ang pagaisiiing mo sa ila

:

Ang kamalingking nakon among labing
mabahol sang mga taludtud sang akon
SLma.y.

il Busa karon, ang akon amay nagUi-
lan sa inyo sing mabug-at nga singkaw,
apang ako raagadugang sang kabug-at sa
inyo singkaw. Ang akon amay nags'lot
sa inyo sang mga bunal, apang ako
magasilot sa-inyo sing mga timbaba."

12 Kag sa ikatlo ka adlaw nag-abut si

leroboam upud sang bug-os nga banwa
kay Roboam, siling sang ginsogo sang

hari, nga nagasiling :
" Balik-kamo sa

akon sa ikatlo ka adlaw."
13 Kag aug hari nagsabat sa ila sing

matigdas gid ; kag nagbiya ang hari nga
si Roboam sang laygay sang mga tigu-

lang.

14 Kag naghambal sia sa ila sono
sang laygay sang mga pamatan-on, nga
nagasiling :

" Ang akon amay nagpa-
bug-at sang inyo singkaw, apang ako
magadugang sang kabug-at sa inyo sing-

kaw : ang akon amay nagbunal sa inyo
sang mga bunal, apang ako magasilot sa
inyo sing mga timbaba."

15 Kag ang hari v/ala magpamati sa

banwa ; kay amo ang binubuut sang Di-
os, sa pagtuman ni lehoba sang iya po-
long, nga kinahambal tungud kay Ahias,
nga taga-Silo kay leroboam, nga anak ni

Nabat.

16 Kag sang pagkakita sang bug-os
nga Israel, nga ang hari wala magpa-
mati sa ila, nagsabat ang banwa sa hari,

nga nagasiling :
"

i Ano bala ang bahin
namon kay Dabid ? Wala kami sing
panublion sa anak ni Isai. j Israel, ang
tagsatagsa sa iya puluy-an ! \ Tan-awa
karon, Dabid, sa imo balay !

" Kag na-
pakadto ang bug-os nga Israel sa iya
mga layanglayang.

17 Apang nahanungud sang mga ina-
nak ni Israel, nga nagpuluyo sa raga
banwa sa luda, si Roboam naghari sa
ibabaw nila.

18 Kag ginpadala sang hari nga si Ro-
boam si Adoram, nga yara sa ibabaw
sang mga dagyavv ; apang ginbato sia

sang mga inanak ni Israel, kag napatay
sia. Kag ang hari nga si Roboam,
nagdalidali sa pagsakay sa isa ka kanga,
sa pagpalagyo sa lerusalem.

19 Sa sitii nj.glalis ang Israel batok sa
balay ni Dabid tubtub karon.

-j
"I

KAG sang pag-abut ni Roboam sa
I I lerusalem, gintipon niya ang balay
ni luda kag ni Benyamin, ang isa ka gatus
kag kawaloan ka libo ka mga tav/o nga
pinili sa pag-av/ayan, sa pagpakigaway
sa Israel nga sa pagpabalik sang ginhari-
an kay Roboam.

2 Apang ang polong ni lehoba nag-
abut kay Semaia, nga lalaki sang Dios,
nga nagasiling

:

3 " Flambala si Roboam, nga anak ni

Salomon, nga hari sa luda, kag sa bug-os
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nga Israel sa luda kag sa Benyamin, nga
nagasiling:

4 Amo ini ang ginasiling ni lehoba :

Dili kanio niagtalaklad, bisaii mag-ala-
way kamo batok sa iiiyo mga I'ltud.

Magpaiili ang tagsatagsa sa iya balay,

kay gikan sa akon nga ini nahanabu."
Kag sila nagpalamati sang mga polong
ni lehoba, kag i agpalauli sila, kag wala
sila magkaladto batok kay leroboam.

Ginalig-on ni Roboant ang iya ginharian.—Nagaa-

iabut ang mga Lebinhon kag ang mga
Israelintion sa lerusalem,—Mga

asawa kag mga anak nl

Roboam.

5 Kag nagpuyo si Roboam sa lerusa-

lem, kag nagpatindug sia sing mga kaban-
waanan nga mabakud sa luda.

6 Kag ginpatindug niya ang Betlehem,
ang Etam, ang Tekoa,

7 Ang Bet-sur, ang Soko," ang A-
dulam,

8 Ang Gat, ang Maresa, ang Sip,

9 Ang Adoraim, ang Lakis, ang Aseka,
10 Ang Sora, ang Ahalon kag ang

Hebron, nga didto sila sa luda kag sa

Benyamin, nga mga kabanwaanan nga
mga mabakud.

11 Kag ginlig-on man niya ang mga
kabakuran, kag nagbutang sia sa ila sang
mga manugdumala, kag sang mga ka-
malig nga sa kalan-on, sa alak kag sa

iana,

12 Kag sa tagsa ka banwa sing mga
taming kag sing mga sumbiling ; kag
ginlig-on niya sila sing tuman gid. Kag
nahanungud sa iya ang luda kag ang
Benyamin.

1

3

Kag ang mga saserdote kag angmga
Lebinhon nga yadto sa bug-os nga Isra-

el, nagtilipon sa iya gikan sa tanan ni-

ya nga m.ga kadulunan,

14 Kay ginbayaan sang mga Lebin-
hon ang ila mga minoro kag ang ila

mga pagkabutang, kag nagpalakadto
sila sa luda kag sa lerusalem : kay gin-

sobol sila sa mga hilikuton nga sina-

saserdote kay lehoba ni leroboam kag
sang iya mga anak.

15 Kag nagtukud sia sing mga saser-

dote nga sa mga mataas nga duug, kag
nga sa mga kanding nga lalaki kag nga
sa mga tinday sang baka, nga ginhimo
niya.

16 Kag sa olehe nila sadto, gikan sa

tanan nga mga kabikahan sa Israel, ang
mga nagbulutang sang ila tagiposoon sa
pagpangita kay lehoba, nga Dios sa Is-

rael, nag-alabut sila sa lerusalem nga sa
paghalad kay lehoba, nga Dios sang ila

mga ginikanan.

17 Kag ginlig-on nila ang ginharian
sa luda, kag ginpabakud nila kay Ro-
boam, nga anak ni Salomon, sa tatlo ka
tuig; kag sa tatlo ka tuig naglalakat
sila sa dalanon ni Dabid kag ni Salo-
mon.

18 Kag ginpangasawa ni Roboan si

Mahalat, nga anak nga babae ni Gerimot,
nga anak ni Dabid, kag si Abihail, nga
anak nga babae ni Eliab, nga anak ni

Isai

;

19 Nga sia nagpanganak sa iya sang
mga anak nga lalaki : kay leus, kay
Semaria kag kay Saham.
20 Sa olehe niya ginpangasawa niya

si Maaka, nga anak nga babae ni Absalom,
nga sia nagpanganak sa iya kay Abias,
kay Atai, kay Sisa kag kay Selomit.

21 Kag ginhigugma ni Roboam si

Maal^a, nga anak nga babae ni Absalom,
sing labi sa tanan niya nga mga asawa
kag mga babae ; kay nangasawa sia sang
napulo kag walo kag nagpanginbabae
sing kan-uman, kag nagpanganak sia

sang duha ka piilo ka mga anak nga
lalaki kag kan-uman ka mga anak nga
babae.

22 Kag gintukud ni Roboam si Abias,
nga anak nga lalaki ni Maaka, nga pa-
ngolo kag dunganon sa iya mga utud,

kay hnui niya nga himoon sia nga hari.

23 Kag naggawi sia nga may kaalam,
kag ginlapta niya ang tanan niya nga
mga anak sa tanan nga mga duta sa

luda kag sa Benyamin, kag sa tanan
nga mga kabanwaanan nga mabakud,
kag ginhatagan niya sila sing mga ka-

lan-on sa bugana, kag nangayo sing

madamu nga mga asawa nga sa ila.

Ang pagd!wa!a ni Roboam ginsilctan tungud sang

pagsaiakay ni Sisak, bari sa Egipto.

Afy KAG sang napalig-on ang ginhari-
*^ an ni Roboam kag sang nagbakud
sia, ginbayaan vAy^. ang kasogoan ni

lehoba, kag ginbayaan sia sang bug-os

nga Israel nga kaupud niya."

2 Kag nahanabu sa ikalima ka tuig

sang hari nga si Roboam, nga nagtaklad

si Sisak, nga hari sa Egipto, batok sa
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lerusalem, tungud kay naglalis sila batok
kay lehoba,

3 Nga may isa ka libo kag duha
ka gatus ka mga kanga, kag may kan-
uman ka libo ka manugkabayo kag
wala sing isip ang banwa nga nagupud
sa iya gikan sa Egipto, ang mga Libin-

hon, ang mga Sukinhon kag mga Kasin-
hon.

4 Kag ginkuha niya ang mga ka-

banwaanan nga mga mabakad sa luda,
kag nag-abut sia tubtub sa Jerusalem.

5 Kag nag-abut si Semaia, nga ma-
nalagna, kay Roboam kag sa mga
dunganon sa luda, nga nagakalatipon
sa lerusalem bangud kay Sisak, kag
nagsiling sia sa ila :

" Amo ining gina-
siling ni lehoba : Kamo, kamo nag-
biliya sa akon, kag ako man nagbiya sa
iiiyo sa mga kamut ni Sisak."

_

6 Kag ang mga dunganon sa Israel

kag ang hari nagpalaubus, kag nag-
sililing : " Matarung amo si lehoba."

7 Kag sang nakita ni lehoba, nga
nagpalaubus sila, nag-abut ang polong
ni lehoba kay Semaia, nga naga-

1

siling : "Nagpalaubus sila; indi ko sila I

pagalaglagon, kondi pagatugatan ko sila

nga magpalagj^o ang iban kag indi na
,

maula ang akon kaakig batok sa lerusa- '

lem tungud sa kamut ni Sisak. \

8 Apang magamanginalagad sila ni-
I

ya, kag mahibaloan uila ang ginakalai-

nan sang pag-alagadan sa akon, kag
sang pag-alagdan sa. mga ginharian

j

sang mga duta.

9 Busa, nagtaklad si Sisak, nga hari sa '

Egipto, batok sa Jerusalem., kag ginkuha
niya ang mga bahandi sang Balay ni

lehoba, kag ang mga bahandi sang ba-
lay sang hari : ang tanan gindal.i vAya..

Kag ginkuha man niya ang mga taming
nga bulawan, nga ginhimo ni Salomon

;

10 Kag sa baylo nila naghimo ang ha-
ri nga si Roboam sang mga taming nga
tumbaga, kag ginsaiig niya sila sa mga
kamut sang mga pangolo sang mga ma-
nugdalagan, nga nagabalantay sila sang
salamputan sang balay sang hari.

11 Kag sa gihapon nga ang hari mag-
sulud sa Balay ni lehoba, ang mga ma-
nugdalagan nag-alabut, kag gindalala
nila sila, kag ginauli nila sila sa hulut
sang mga manugdalagan.

12 Kag sang nagpaubus sia, ang kaa-
kig ni lehoba nagpalayo sa iya, sa indi

paglaglag sa iya sing bug-osj kag sa

j

luda may mga butang man sadto nga
:
mga maayo.

13 Kag si R-oboam naglig-on td Jeru-
salem kag naghari ; kay si Roboam na-
gaedad sing kap-atan kag isa ka tuig,
sang pagsugud niya sa paghari, kag
naghari sia sing napulo kag pito ka
tuig sa Jerusalem, bamva nga ginpili ni
Jehoba sa tanan nga mga kabikahan sa
Israel, sa pagbutang didto sang iya
ngalan. Kag ang ngalan sang iya iloy
amo si Naama, nga Amoninhon.

14 Kag naghimo sia sang malain, kay
wala magtug>'an sia sang iya tagiposo-
on sa pagpangita kay lehoba.

15 Kag ang mga binuhatan ni Robo-
am, ang mga nahauna kag ang mga na-
haolehe, i wala bala mapanulat sa mga
polong ni Semaia, nga manalagna, kag
ni Iddo nga manugtuluk, sa listahan
sang panimalay ? Kag may mga ilina-

way sa tunga ni Roboam kag ni Jerobo-
am sa tanan nga mga adlaw.

16 Kag nagtolog si Roboam upud sang
iya mga ginikanan, kag ginlubung sia sa
banwa ni Dabid ; kag naghari nga salili

niya si Abia, nga iya anak.

Ang paghari ni Abia ; ang iya pag-away batok

kay Seroboam.

10 SA ikapulo kag walo ka tuig sang^ hari nga si leroboam, naghari si

Abias sa ibabaw sang luda.

2 Kag naghari sia sing tatlo ka tuig
sa lerusalem ; kag ang ngalan sang iya
iloy amo si Mikaia, anak nga babae ni

Uriel, nga taga-Gabaa. Kag may inavv-ay

sa tunga ni Abias kag ni leroboam.
3 Kag nagsugud si Abias sang inaway

nga may isa ka kasoldadosan nga mga ta-

wo nga maisug nga sa pag-awayan, nga
apat ka gatus ka libo ka mga tawo nga
pinili ; kag si leroboam nagpasunud sang
inaway batok sa iya nga maj' v\'alo ka
gatus ka libo ka mga tawo nga pinili,

nga mga maisug nga manugaway.
4 Kag nagtindug si Abias sa ibabaw

sang bukid sa Semaraim, nga yara sa
mga bukid sa Epraim, kag nagsiling sia :

" Pamiatii-ninyo ako, leroboam, kag bug-
os nga Israel.

5 iWala bala kamo makahibalo nga
si lehoba, nga Dios ni Israel, naghatag
sang ginharian kay Dabid sa ibabaw
sang Israel sa gihapon, sa iya kag sa iya
mga anak, sa katipan sa asin ?

563



13.6. 11 KRONIKA. 14.2.

6 A pang si leroboam, nga anak ni Na-
bat, alagad ni Salomon, anak ni Dabicl,

nagtindug kag naglalis batok sa iya gi-

noo.

7 Kag nagdalauipig sa iya ang mga
tawo nga raga walay pulus, nga niga

anak ni Belial, kag nagnialig-on siJa

batok kay Roboam. nga anak ni Salomon,
Kag si Roboam pamatan-on kag maluya
sing tagiposoon, kag wala magpahayag
nga mabakud sia sa atubangan niya.

8 Kag karon, kamo nagahulunahuna sa

paglig-on sa inyo batok sai-g glnharian

ni lehoba. nga yara sa kamut sang mga
anak in Dabid ; kay kamo isa ka daku
gid nga kadam-an, kag yara sa inyo ang
mga tinday sang baka nga bulawan, nga
ginhimo ni leroboam nga dios nga sa

inyo.

9 I Wala ba!a ninyo pagsobola sa inyo

ang mga saserdote ni lehoba, ang mga
inanak ni Aaron kag ang mgaLebinhon,
kag naghilimo kamo nga sa inyo sing

mga saserdote subung sang mga banwa
sa iba.fl nga mga duta? Bisan sin-o nga
nagkari sa pagbalaan sa iya nga varj isa

ka tinday saiig baka kag pito ka mga
karnero, nanginsaserdote sia sang indi

dios.

10 Nahanungud sa anion si lehoba
amo ang amon Dios, kag wala namon sia

pagbayai ; kag ang mga saserdote nga na-
gaalagad kay lehoba mga aiiak sila ni

Aaron, kag ang raga Lebinhon 3^ara sila

sa ila buluhaton.
11 Kag sa tagsa ka aga kag sa lagsa

ka hapon nagasulunog sila kay leboba
sang mga halad nga sinunog kag sang
mga pahamut nga mga maamyon ; kag
may paagisod kita sang mga tinapay sa

ibabaw sang matinlo nga latok, kag sang
sadngan rga brJawan pati ang ila mga
lamprahan, agud nga magdalabdab sila

sa tagsa ka hapon ; kay kam.i nagabalan-
tay sang ginhatag sa amon ni lehoba,
nga amon Dios, sa pagbantay ; apang ka-

mo nagbiliya sa iya.

12 Kag yari karon, ang Dios upud sa

amon nga pangolo, kag ang iya mga sa-

serdote pati ang mga budyong sa tnnug
ngasa kagubiu, sa pagpatunog sa kagubut
batok sa inyo, Mga inanak ni Israel,

aj'^aw kamo pagalaway batok kay leho-
ba, nga Dios sang inyo mga ginikanan,
kay indi kamo magabugana."

13 Kag si leroJDoam nagdumala sing

isa ka puut sa pag-abut sa likod nila

;

sila yara sa atubangan sang mga taga-
Inda kag ang puut yara sa lii:od nila.

14 Kag ang mga taga-Iuda nagbalikid,
kag yari karon, may pag-away sia sa
atubangan kag sa likod. Kag nagpa-
lanawag sila kay lehoba kag ang mga
saserdote nagpalatunog sang mga bud-
yong.

15 Kag ang mga taga-Iuda nagsilingit,

kag nahanabu nga, sa pagsilingit sang
mga tinawo ni luda, ginpilas sang Dios
si leroboam kag ang bug-os nga Israel

sa atubangan ni Abias kag ni luda,
16 Kag nagpalalagyo ang mga inanak

ni Israel sa atubangan ni luda, kag gin-

tugyan sila sang Dios sa ila mga kamut.

17 Kag si Abias kag ang iya banwa
nagpilas sa ila sa daku nga pagpamatay
kag nagkalapukan nga mga pilason sa
kamatayon sa Israel ang lima ka gatus
ka libo ka mga tawo nga pinili.

18 Kag ginpaubus ang raga inanak ni

Israel sa sadtong panas.-on ; kag ang
mga inanak ni luda naglilig-on, kay nag-
salandig sila kay lehoba, nga Dios sang
ila mga ginikanan.

19 Kag ginlagas ni Abias si leroboam,
kag ginlcuha niya sa iya ang mga kaban-
waanan : ang Bethel pati ang iya mga
minoro, kag ang lesana pati ang iya

mga minoro, kag ang Epron pati ang
iya mga minoro.

20 Kag si leroboam wala na sing ku-

sug sa mga kaadlawan ni Abias ; kag
ginpilas sia ni lehoba kag namatay sia.

21 Apang nagpamakud si Abias : kag
nangasawa sia sing napulo kag apat ka
babae, kag nagpanganak sia: sing duha
ka pulo kag duha ka mga anak nga lala-

ki kag napiilo kag anum ka mga anak
nga babae.

22 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Abias, ang iya mga cialanon kag ang
iya mga polong, nasuiat sa Kasaj'^sayan
ni Iddo, nga manalagna.

Ang pagharl ni Asa ; ang Iya mga pagdaug

sa iba&aw sang mga Kustchan.

KAG nagtolog si Abias upud sang
iya mga ginikanan, kag ginlubung

nila sia sa banwa ni Dabid ; kag naghari
nga salili niya si Asa, nga iya anak. Sa
iya mga kaadlawan naglinong ang ka-

dutaan sa napiilo ka tuig.

2 Kag ginhimo ni Asa ang maayo kag
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ang matadlung sa mga mata ni lehoba,

nga iya Dios

;

3 Kay ginkuha niya ang mga halaran

sang mga dios nga dumuluong, kag ang
mga mataas nga mga duug, kag ginboong
niya ang mga larawan kag ginutud niya

ang mga Asherim.
4 Kag nagsogo sia sa luda, nga mag-

palangita sila kay lehoba, nga Dios sang
ila mga ginikanan. kag nga ibutang nila

sa biihat ang kasogoan kag ang sogo.

5 Kag ginkuha niya sa tanan nga mga
kabanwaanan sa luda ang mga mataas
nga duug kag ang mga haligi nga lara-

wan sang adiav/. Kag naglinong ang
ginharian sa atubangan niya.

6 Kag nagpatindug sia sing mga ka-

banwaanan nga mga mabakud sa luda

;

tungud kay may kalinong sa duta, kag
wala sing inaway batok sa iya sa sad-

tong mga tuig ; kay ginhatagan sia ni

lehoba sing kapahuwayan.
7 Kag nagsiling sia sa luda :

" Patin-

dugon naton ining mga kabanwaanan,
kag palibutan naton sila sang mga ku-
ta, nga may mga tore, m.ga gawang, kag
mga pintal : ang duta yara pa sa atuba-
ngan naton, kay ginpangita naton si

lehoba, nga aton Dios
;
ginpangita naton

sia, kag sia naghatag sa aton sing pa-
huway sa palibot." Kag ginpatindug
nila kag nagbugana sila.

8 Si Asa may kasoldadosan nga tatio

ka gatus ka libo sa luda, nga nagada-
lala sang taming kag sang sumbiling:
kag sa Benyamin, duha ka gatus kag ka-
waloan ka libo nga nagadalala sing
kalasag kag nagasalanting sang pana

;

ining tanan nga mga tinawo mga manug-
away nga maisug sila.

9 Kag naggowa batok sa ila si Sera,
nga Kusinhon, nga may isa ka kasolda-
dosan nga isa ka laksa, kag tatlo ka ga-
tus ka mga kanga, kag nag-abut sia tub-
tub sa Maresa.

10 Kag naggowa si Asa batok sa iya,

kag nagpalasunud sila sa inaway sa
nalupyakan sa Sepata, malapit sa Mare-
sa.

11 Kag nagsingit si Asa kay lehoba
nga iya Dios, kag nagsiling sia :

** le-

hoba, wala mo pagpalabiha ang pagbu-
lig sang mga madamu kon sang mga
wala sing kusug : buligi kami, oh leho-
ba, nga Dios namaon, kay sa imo naga-
sandig kami, kag sa imo ngalan nagkari
kami batok sini nga kadam-an. Ikaw

amo si lehoba, nga amon Dios: indi
maglandas batok sa imo ang tawo nga
mamalatyon."

12 Kag ginpilas ni lehoba ang mga
Kusinhon sa atubangan ni Asa kag sa
atubangan ni luda, kag nagpalalagyo
ang mga Kusinhon.

13 Kag si Asa kag ang banwa nga
yara upud sa ij'^a naglalagas sa ila tub-
tub sa Gerar ; kag nagkalapukan ang
mga Kusinhon tubtub nga walay sin-o
sa ila nga sarang makauli, kay ginpan-
lagiag sila sa atubangan ni lehoba kag
sang iya kasoldadosan. Kag ginkuhaan
sila nila sing daku gid nga inagaw.

14 Kag ginpilas nila ang tanan nga
mga kabanwaanan sa palibot sang Ge-
rar, kay ang kakugmat ka}'' lehoba yara
sa ibabaw nila, kag gin-ati nila ang tanan
nga mga kabanwaanan, kay yara sa ila

ang duku nga hinublas.

15 Kag ginpilas nila pati ang
mga payagpayag sang mga kahayupan,
kag gindakup nila ang madamu nga
mga obeha kag mga kamelyo. Kag nag-
balaiik sila sa Jerusalem.

Ginalaglag ni Asa ang diwata. \

•jK KAG nag-abut ang Espiritu sang
s*^ Dios sa ibabaw ni Asarias, nga anak
ni Obed,

2 Kag naggowa sia sa pagsugata kay
Asa, kag nagsiling sia sa iya :

" Pamatii-
ninyo ako, Asa, kag bug-os nga luda
kag Benyamin: Si lehoba nagaupud
sa inyo, kon kamo nagaupud sa iya.

Kon pangitaon ninyo sia, makita sia

ninyo ; apang kon bayaan ninyo sia, sia

man magabiya sa inyo.

3 Sa madamu nga mga adlaw ang
Israel wala sing matuud nga Dios, bisan
saserdote nga nagatudlo, bisan kasogo-
an.

4 Apang sang yara sila sa kalisdanan,
nagbalalik sila kay lehoba, nga Dios
ni Israel, kag ginpalangita nila sia kag
nakita nila sia.

5 Kag sa sadtong mga panag-on walay
paghidaet sa mga nagagulowa, bisan sa

mga nagasululud, kay daku nga mga
kalisang sa ibabaw sang tanan nga mga
pumuluyo sang mga duta.

,

6 Kag nagalinasay sila, ang isa kata-

wohan sa isa ka katawohan, kag ang isa

ka banv/a sa isa ka banwa; kay ang
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Dios nagpagubot sa ila sang tanan nga
mga kalilisdan.

7 Apang kamo, magbakud-kamo, kag
indi magluluj^a ang inyo mga kamut

;

kay may Svohol nga sa inyo binuhatan."
8 Kag sang nabatian ni Asa ang mga

polong kag ang mga tagna ni Obed,
nga manalagna, nagbakud sia, kag gln-

kuha niya ang mga kalangil-aran sa

bug-OS nga duta ni lada kag ni Ben-
yamin, kag sa mga kabanwaanan nga
iya kinuha sa bukid ni Epraim, kag
ginkaayo niya ang halaran ni lehoba,

nga yara sa atubangan sang alagyan ni

lehoba.

9 Kag ginpatipon niya ang bug-os
nga luda kag Benyamin, kag ang mga
tinawo sa Epraim, sa Manases kag sa

Simeon, nga nagpuluyo sa tunga nila

;

kay madamu gid ang mga Israelinhon

nga nagsalaylo sa iya, kay nakita nila

nga si lehoba, nga ila Dios, yara upud
sa iya.

10 Kag nagtilipon sila sa Jerusalem
sa ikatlo ka adlaw sangtuig nga ikapuld

kag lima sang paghari ni Asa.

11 Kag sa sadto nga adlaw naghalalad
sila kay lehoba sang inagaw, nga gin-

dala nila, nga pito ka gatus ka baka kag
pito ka libo ka obeha.

12 Kag nagkalatipan sila nga paga-
pangitaon nila si lehoba, ang Dios sang
ila mga ginikanan, sa bug-os nila nga
tagiposoon kag sa bug-os nila nga ka-

lag

;

13 Kag bisan sin-o nga incli magpa-
ngita kay lehoba, nga Dios ni Israel,

mamatay sia, ang daku subung man ang
diyotay, ang lalaki subung man ang ba-
'oae.

14 Kag nagsulumpa sila kay lehoba
sa daku nga tingug kag pagsingit, kag
sa tunug sang mga budyong kag sang
mga sun gay.

15 Kag nagkalipay ang bug-os nga
luda bangud sang panumpa, kay sa bug-
os nila nga tagiposoon nagsulumpa sila

sini, kag nga sa bug-os nila nga kabu-
but-on ginpalangita nila sia ; kag nga
nakit-an sia nila, Vagnga ginhatagan sila

ni lehoba sing pahuway sa palibot.

16 Kag bisan pa si Maaka, nga iloy ni

'Asa, nga hari, ginkuha niya sia gikan sa

pagkahari nga babae, kay naghimo sia

sing isa ka kangil-aran kay Ashera ; kag
ginutud ni Asa ang iya larawan, kag gin-

dugmok niya ini, kag ginsunog niya sia

sa kasulgan sang Kedron,
17 Apang ang mga duug nga mataas

wala mapanguha sa Israel ; walay sapa-
yan ang tagiposoon ni Asa nanginhimpit
sa tanan niya nga mga adlaw.

18 Kag gindala niya sa Balay ni leho-
ba ang ginbalaan sang iya amay, kag
ang iya gid ginbalaan : pilak, bulawan
kag mga gamit.

19 Kag wala na sing inaway tubtub
sa katloan kag lima ka tuig sang pagha-
ri ni Asa.

Sala nga siuhinio ni Asa, sang nakigkatipan

sia sa Siria, batok sa Israel.—Ang

iya kamatayon.

i^ SA tuig nga ikakatloan kag anum
•^ sang paghari ni Asa, nagtaklad si

Baasa, nga hari sa Israel, batok sa luda,

kag ginpatindug niya ang Rama, agud
nga indi pagtugutan sa paggowa bisan sa

pagsulud ang bisan sin-o sang jnga sinak-

pan ni Asa, nga hari sa luda.

2 Kag nagkuha si Asa sang pilak kag
sang bulawan sa mga bahandi sang Ba-
lay ni lehoba kag sang balay sang hari,

kag glnpadala niya sia kay Ben-Hadad,
nga hari sa Aram, nga nagpuyo sa Da-
masko, nga nagasiling

:

3 " May katipan sa tunga nakon kag
sa imo, kag a tunga sang akon amay kag
sang imo amay : yari karon, ako naga-
padala sa imo sing pilak kag bulawan.
Lakat-ka kag boonga ang imo katipan
kay Baasa, nga hari sa Israel, agud nga
magpalayo sia sa akon."

4 Kag si Ben-Hadad nagpamati sa ha-
ri nga si Asa, kag ginpadala niya ang
mga pangolo sang iya mga kasoldado-
san batok sa mga kabanwaanan sa Is-

rael, kag ginpilas nila ang lyon, ang
Dan, kag ang Abel-main, kag ang tanan
nga mga kamalig sang mga kabanwaa-
nan sa Neptali.

5 Kag sang pagkabati sini ni Baasa,
naguntat sia sa pagpatindug sang Ra-
ma^ kag ginbayaan nij'^a ang iya bulu-

haton.

6 Kag ginkuha sang hari, nga si Asa,
ang bug-OS p.ga luda, kag gindalala ni-

la ang mga bato kag ang mga kahoy,
nga sa iya ginpatindug ni Baasa ang
Rama, kag sa iya ginpatindug liiiydi ang
Geba kag Mispa.

7 Sa sadtong panag-on nag-abut si
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Hanani, nga manugtulok, kay Asa, nga
had sa luda, kag nagsiling sia sa iya

:

'* Tungud kay nagsandig ka sa hari sa

Aram kag wala ka magsandig kay leho-

ba, nga imo Dios, tungud sini ang kasol-

dadosan sang hari sa Aram nagpalagyo
sa imo mga karaut.

8 Ang mga Kusinhon kag ang mga
Lubinhon, i indi bala sila isa ka kasol-

dadosan nga madamu, nga may mga
kanga kag madamu gid nga mga ma-
nugkabayo ? Walay sapayan, sang nag-
sandig ka sadto kay lehoba, sia nag'tug-

yan sa ila sa imo mga kamut.
9 Kay ang mga mata ni lehoba naga-

lilibot sang bug-os nga duta, nga sapag-
pabakud sa mga may tagiposoon nga
himpit nga sa iya. Sa sini naghimo ka
sing binuang gid, kay kutub karon sa

palaabuton may mga ilinaway ka."

10 Kag naakig si A.sa batok sa ma-
nugtulok kag ginsulud niya sia sa balay
sang bilangoan, kay naakig sia batok sa

iya bangud sini. Kag ginpigos ni Asa,
sa sadtong panag-on, ang iban sang ban-
wa.

11 Kag yari karon, ang mga biniilia-

tan ni Asa, ang mga nahauna kag ang
mga nahaolehe, yari karon, napanulat
sila sa Tolon-an sang hari sa luda kag
sa Israel.

12 Kag sang ikakatloan kag siam ka
tuig sang iya paghari nagbalatian si Asa
sa iya mga tiil, kag sa iya balatian wala
niya pagpangitaa si lehoba, kondi ang
mga manugbulong.

13 Kag nagtolog si Asa apud sang iya

mga ginikanan, kag namatay sia sang
tuig nga ikakap-atan kag isa sang iya
paghari.

14 Kag ginlubung nila sia sa iya lu-

lubngan, nga nakutkut sa banwa ni Da-
bid, kag ginbutang nila sia sa isa ka
langkapan, nga ginpuno nila sia sang
mga pahamut kag sang nagakalainlain
nga mga pangaman sa buluhaton sa pa-
lahaniHtan, kag ginhimo nila sa iya ang
isa ka daku gid nga sunog.

Kabugana kag gahum ni losapat.

•117 KAG si Ibsapat, nga iya anak, rag-
I ' hari nga salili niya, kag nagbakud
sia batok sa Israel.

2 Kag nagbutang sia sing kasoldado-
san sa tanan nga mga kabanwaanan
nga mga mabakud sa luda, kag nagpa-

hamtang sia sing mga soldado nga ban-
tay sa duta ni luda kag sa mga kaban-
wahanan sa Epraim, nga nakuha ni Asa,
nga iya amay.

3 Kag nagupud si lehoba kay losapat,
kay naglakat sia sa mga nahauna nga
mga dalanon ni Dabid, nga iya amay,
kag wala magpangita sia sa m.ga Baal

;

4 Kay ginpangita niya ang Dios sang
iya amay, kag naglakat sia sa iya mga
sogo, kag indi sono sang mga binuhatan
ni Israel.

5 Kag ginpalig-on ni lehola ang gin-

harian sa iya kamu^. Kag ang bug-os
nga luda naghatag kay losapat sing mga
dolot, kag naghuput sia sing mga man-
gad kag sing himaya.
6 Kag g-npabaskug ang iya tagipo-

soon sa mga dalanon ni lehoba, kag
ginkuha man niya ang mga mataas nga
duug kag ang mga Ashera sa luda.

7 Kag sa ikatlo ka tuig sang iya

paghari, ginpadala niya ang iya mga
dunganon nga si Ben-hail, si Abdias, si

Sakarias, si Nataneel kag si Mikeas, sa

pagpanudlo sa mga kabanwaanan sa

luda

;

8 Kag upud sa ila ang mga Lebinhon
nga si Semaia, si Netanias, si Sebadias, si

Asael, si Semiramot, si lonatan, si Ado-
nias, si i obias kag si Tob-Adonias, nga
mga Leninhon ; kag upud sa i'a si Elisa-

ma kag si loram, nga mga saserdote.

9 Kag nagpanudlo sila sa luda, nga
yara sa ila ang tolon-an sang kasogoan
ni lehoba, kag naglilibot sila sa tanan
nga mga kabamvaanan sa luda kag
nagpalanoon sila sa banwa.

10 Kag naholog ang kakugmat kay
lehoba sa ibabaw sang tanan nga mga
ginharian sang mga duta, nga yara sa

palibot sa luda ; kag wala siia maghi-
iimo sing inaway batok kay losapat.

11 Kag ang isa ka bahin sang mga
Pilisdnhon nagdalala sing mga dolot kay
losapat kag sing pilak nga buhis; bisan

pa ang mga Arabinhon nagdalala sa iya

sing mga magamay nga kahayupan:
pito kalibo kag pito ka galus ka mga
karnero, kag pito ka libo kag pito ka
gatus ka mga kanding nga lalaki.

12 Kag nagaamatapjat sa pagdaku si

losapat tubtub sa mataas gid nga alin-

taga, Kag nagpatindug sia sa luda sing

mga harianon nga mga balay kag sing

mga kabanwaanan nga sa kasangkapan.

13 Kag may m.adamu sia nga mga
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buluhaton sa mga kabanwaanaii sa

luda, kag mga tawo sa pag-awayan nga
mga maisug sa lerusalem.

14 Kag ini among isip nila sono sang
mga balay nga inamay : sa luda ang mga
paiigolo sang mga linibo amo si Adna,
nga pangolo, kag upud sa i3'a ang tatlo

ka gatus ka libo ka mga maisug nga
manugaway.

15 Kag sa luyo niya, si lohanan, ang
pangolo, kag upud sa iya ang duha ka
gatus kag kawaloan ka libo.

16 Kag sa luyo nij^a, si Amasias,
anak ni Sikri, nga nanginhalad sia sing
kinabubut-on gid ka}'- lehoba, kag upud
sa iya ang dulia ka gatus ka libo ka mga
maisug nga manugaway,

17 Kag sa Ben3^amin, si Eliada, nga
maisug nga manugaway, kag upud sa

iya ang duha ka gatus ka libo nga mga
nasangkap sa pana kag laming.

18 Kag sa luyo niya, si losabad, kag
upud sa iya ang isa ka gatus kag kawa-
loan ka libo nga nasangkapan sa pag-
awayan,

19 Ini sila amo ang mga nag-alagad sa
hari, walaj^ labut sang mga glnbutang
sang hari sa mga kabanwaanan nga
mabakud sa bug-os nga luda.

Pagpakigkatipan ni losapat kay Akab ; ang pagpa!a°

kat niia nga duha batok sa mga Sii'jahanon.

—

Tagna ni Mikcas.—Pagksniatay sang hari sa

Israc!, kag pagpalagyo ni losapat.

10 KAG si losapat may mga mangadO kag himaya sa bugana, kag nag-
pakighimata sia kay Akab.

2 Kag sa tapiis sang pila ka mgu
tuig, nagdulhog sia kay Akab sa Sa-
maria ; kag ginpatay ni Akab ang mga
obeha kag ang mga baka nga bugana nga
sa iya kag nga sa tinawo nga yara sa

Ij'-a; kag ginsugyot nij'^a sia nga magtak-
lad sia sa Ramot sa Galaad.

3 Kag nagsiling si Akab, nga hari sa
Israel kay losapat, nga hari sa luda

;

I
'•' Magaiipud ka bala sa akon sa Ramot

sa Galaad ? " Kag sia nagsabat :
" Su-

bung ako amo man ikav/, kag subung
ang akon banwa, amo man ang imo
banwa. Kag magaupud ako sa imo sa
pag-awayan."

4 Kag nagsiling si losapat sa hari sa
Israel :

" Ginaampo ko sa imo, nga mag-
pamangkot ka anay sa poiong ni le-

hoba."

5 Kag gintipon sang hari sa Israel ang
apat ka gatus nga manalagna^ kag nag-
siling sia sa ila :

"
i Magakaladto kami

bala sa pag-awayan batok sa Ramot sa
Galaad, kon pagabayaan ko sia ? " Kag
sila nagsililing: " Takiad-ka, kay ang
Dios magatugyan sa ila sa karaut sang
hari."

6 Kag nagsiling si losapat: "^;May
isa pa bala diri nga manalagna ni lehoba,
nga tungud sa iya magpakiana kita.''"

7 Kag ang hari sa Israel nagsiling kay
losapat: "May isa pa ka lalaki nga
tungud sa iya sarang kita makaparaang-
koi kay lehoba; apang ako nagadumut
sa iya, kay wala sia nga mas-a maga-
tagna sa akon sang maayo, kondi gihapon
sangmaiain : ini amo si Mikeas, nga anak
ni Imla." Kag si losapat nagsiling:
" Indi maghambal ang hari sing subung
sink"

8 Kag ang hari sa Israel nagtawag sa
isa ka kapon, kag nagsiling sa iya

:

" Pakaria sa madali si Mikeas, nga anak
ni Imla."

9 Kag ang hari sa Israel kag si lo-

sapat, nga hari saluda, nagli'ingkod ang
tagsatagsa sa iya lingkoran nga harianon,
nga nagapalanaput sang miga panapton
nga harianon ; naglilingkod sila sa isa

ka linasan sa salamputan sang gawang
sa Samaria, kag ang- tanan nga mga
ma- alagna nag.alagna sa atubangan
nila.

10 Kag si Sedekias, nga anak ni Kanaa-
na, naghimo nga sa iya sing pila ka mga
sunga}' nga salsalon, kag nagsiling sia

:

"Amo ining ginasiling ni lehoba: Sa
ila sini pagasungayon mo ang mga Ara-
minhon tubtub nga maubus sila."

11 Kag ang tanan nga mga manalag-
na nagtalagna sa amo man nga bagay,
nga nagasiling: " Taklad-ka sa Ramot
sa Galaad, kag pagapauswagon ka; nga
si lehoba magatugyan sa iya sa kamut
sang hari."

12 Kag ang manugbalita nga nagkadto
sa pagtawag kay Mikeas, naghambal sa

iya, nga nagasiling: " Yari karon ang
mga poiong sang mga manalagna sa isa

ka baba iiagohalalita sa hari sing maayo :

ginampo ko sa imo nga ang imo poiong
manginsono sa poiong sang isa sa ila,

nga magmiilang ka sing maayo."

13 Kag si Mikeas nag-:iling: " Mag-
kabuhi si lehoba^ nga ang pagaihambal
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sa skon sang akon Dios, ina pagamitla-
ngon ko."

14 Kag nag-abut sia sa hari, kag ang
hari nagsiling sa iya :

" Mikeas, i ma-
gakadto kami bala sa pag-away batok
sa Ramot sa Galaad, kon pagabayaan
sia nakon ? " Kag sia nagsabat :

" Tak-
lad-kamo, kag maguswag-karno, nga'pa-
gaipanugyan sila sa in3"o mga kaniut."

15 Kag ang hari nagsiling sa iya

:

"
I Tubtub sa makapila bala magapakig-

sumpa ako sa imo, nga indi ka magsiling
sa akon kondi ang kamatooran sa ngalan
ni lehoba ?

"

16 Kag sia nagsiling :
" Nakita ko

ang bug-OS nga Israel, nga naglalapla sa

mga kabukiran, subung sang mga obeha
nga walX sing manugbantay ; kag si

lehoba nagsiling : Wall ini sila sing

ginoo ; magpauli ang tagsatagsa sa iya

balay sa paghidaet."

17 Kag ang hari sa Israel nagsiling

kay losapat :
'' Wala bala ako magsi-

ling sa imo, nga nahanungud sa akon
indi sia magatagna sing maayo, kondi
sing malain ?

"

18 Ka.g si Mikeas nagiil'mg :
" Tungud

sini pamatii-ninyo ang polong ni leho-
ba ; Nakita ko si lehoba, nga nagaling-
kod sa iya lingkoran nga harianon, kag
ang bug-OS nga kasoldadosan sang mga
langit yara sa iya too kag sa iya v:a,hu

19 Kag si lelioba nagsiling : l Sin-o

bala ang magagaritgarit kay Akab, nga
hari sa Israel, agud nga magiaklad sia,

kag mapukan sa P^amot sa Galaad ? Kag
ang isa nagsiling sa isa ka baga}'-, kag
ang isa nagsiling sa isa.

20 Apang naggo vva ang isa ka espiri-

tu, kag nag-atubang sia kay lehoba, kag
nagsiling: Ako magagarigarit sa iya.

Kag si lelioba nagsiling sa iya: iSa
ano bala nga bagay ?

21 Kag sia nagsiling : Ako nagago-
\va kag magamanginespiritu ako sa bu-
tig sa baba sang tanan niya nga mga
manalagna. Kag sia nagsiling : Ikaw
magagaritgarit sa iya kag makadangat
ka man sang katuyoan. Gowa-ka, kag
himoa ang subung sini.

22 Kag yari karon, si lehoba nag-
butang sang isa ka espiritu nga butig
sa baba sining imo nga mga manalagna

;

kag si lehoba nagmitlang sing malain sa

ibabaw nimo."

23 Kag nagpalapit si Sedekias, nga
anak ni Kanaana, kag ginsumbag niya si

Mikeas sa pisngi, kag nagsiling :
"

i Sa
ano bala nga dalan nag-agi sa akon
ang espiritu ni lehoba nga sa paghambal
sa imo ?

"

24 Kag si Mikeas nagsiling :
" Yari

karon nga ikaw magatan-aw sini sa sad-

tong adlaw, kon ikaw magapanuludsud-
sulud sa hulot kag sa hulot nga sa pag-
panago."

25 Kag ang hari sa Israel nagsiling

:

''Kuhaa si Mikeas, kag dalha ninyo sia

kay Amon, nga manugmando sang ban-
wa, kag kay loas, nga anak sang hari.

26 Kag magasiling kamo : Amo ining

ginasiling sang hari : Isulud-ninyo ini

sa bilangoan, kag saguron ninyo sia sang
tii.apay sa kasulub-an kag sang tubig sa

kasuiub-an, tubtub nga ako magbalik sa

paghidaet."

I

27 Kag nagsiling si Mekias : " Kon
. ayhan gid magpauli ka sa paghidaet, si

lehoba wala. maghambal tungud sa

;

akon." Kag nagsiling sia :
" Palamati-

kanio sini, mga banwang tanan."

I

28 Kag nagiaklad ang hari sa Israel,

I

upud kay losapat, nga hari sa luda, sa

j

Ramot sa Galaad.

29 Kag ang hari sa Israel nagsiling kay
losapat :

" Magasuklub ako sing panap-
ton nga dipagpakilaia sa pagsuliid sa

pag-awayan; kag ikaw, magpanaput-ka
sang imo mga panapton ??ga harianon.'"

Kag a.ng hari sa Israel nagsuklub sang
panapton nga indi makilala kagnagsulud
sia sa pag-awayan.

30 Kag ang hari sa Aram r.agsogo sa

mga pangolo sang mga kanga, nga j'^ara

upud sa iya. nga nagasiling :
" Indi ka-

mo mag-alaway bisan sa daku, bisan sa

magariiay. kondi lamang sa hari sa Is-

rael."

31 Kag nahanabu, sang nakita sang
mga pangolo si losapat, nagsililing sila :

'' Ini amo ang hari sa Israel." Kag
ginlibutan nila sia sa pag-away sa iya

;

kag si losapat nagsingit, kag ginbuligan

sia ni lehoba, kag ginpapalayo sila sang
Dios sa ij' a.

32 Kag sang nakita sang mga pangolo
sang mga kanga, nga indi amo sia ang
hari sa Israel, nagilisol sila sa olehe

niya,

33 Kag ang isa ka tawo nagpana sang
iya pana nga indi hungud, kag ginpiias

niya ang hari sa Israel sa tunga sang
mga kinitaan sang limbutong. Kag si A-
kab nagsiling sa manugkanga :

" Pabalika
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ang imo kamut kag pagowaa ako sa du-

lugan, kay napilas ako sing daku."

34 Kag ang inaway nagbaskug sa sad-

tong adlaw ; kag ang hari sa Israel nag-

lindug sa kanga sa atubangan sang

Aram tubtub sa hapon ; kag namatay
sia sang pagkatunod sang adlaw.

4Q KAG si losapat, nga hari sa luda,

1^ nagbalik sa paghidaet sa iya balay

sa lerusalem.
2 Kag si lehu, nga anak ni Hanani, ang

manugtulok, nagowa sa atubangan niya,

kag nagsiling sa hari nga si losapat

:

"iSamadaiiion dapat ka bala magbii-

lig? kag i ginahigugma mo bala ang
mga nagaclulumut kay lehoba ? Tungud
sini may kaakig batok sa imo gikan sa

nawimg ni lehoba.

3 Walay sapayan, nakita sa imo ang
mga maayo nga mga butang, kay gin-

kuha mo sa diita ang mga Asherim, kag
gintugyan mo ans; imo tagiposoon sa

pagpangita kay lehoba."

Mga pagliwan sa mga pangliikot sang paghtikom

ni losapat.

4 Kag nagpuyo si losapat sa lerusa-

lem ; kag naggowa sia liwan sa tunga

sang banwa kutub sa Beer-seba tubtub sa

bukid ni Epraim.kag ginpabalik sila

niya kay lehoba, nga Dios sang ila mga
ginikanan.

5 Kag nagtukud sia sa dutasing mga
hukom sa tanan niya nga mga kaban-

waanan nga mabakud sa luda, kag sa

banwabanwa,
6 Kag nagsiling sia sa mga hukom

:

" Tuluka-ninyo ang inyo ginahimo ; kay

indi kamo magahulukom nga sa tawo,

kondi nga sa kay lehoba ; nga sia vara

upud sa inyo sa tajian nga kasuayon sang

paghukom.
7 Kag karon, kabay \ a nga nangiii-

saibabaw ninyo ang kahadluk kay le-

hoba: mag-andam-kamo, himoa-ninyo

ang suhung sini, kay sa kay lehoba, nga

aton Dios, walay kalautan, bisan pinasa-

labi sa raga tawo, bisan pagbaton sang

hamham."
8 Kag glntukud man ni losapat sa

lerusalem, sang pagbalik sa lerusalem,

ang mga Lebinhon, ang mga saserdote

kag ang mga pangol a sang mga amay
sa Israel, nga sa pagh kom ni lehoba

kag nga sa mga kasaba.

9 Kag nagsogo sia sa ila, nga nagasi-

ling: " Maghilimo-kamo sing subung
sini nga may kahadluk kay lehoba, nga
may pagkatutum kag himpit nga tagi-

posoon.

10 Kag nahanungud sa bisan ano nga
kasaba, nga mag-abut sa inyo gikan sa

inyo mga utud, nga nagapuluyo sa ila

mga kabanwaanan, sa tunga sang dugo
kag dugo, sa tunga sang kasogoan
kag sogo, kag sang mga palatuku-

ran kag mga tulumanon, igapanudlo
ninj^o sila, agud nga indi sila magpala-
kasala batok kay lehoba, kag nga walay
kaakig sa ibabaw ninyo kag sa ibabaw
sang inyo mga utud. Maghilimo-kamo
sing subung sini, kag indi kamo magpa-
lakasala.

11 Kay yari karon, si Amarias, nga
saserdote nga pangolo, mangintululinan
sia sa inyo sa tanan nga buluhaton ni

lehoba, kag si Sebadias, nga anak ni Is-

mael, dunganon sang balay ni luda, sa

tanan ngi buluhaton sang hari ; kag su-

bung nga mga punoan yara sa atubangan
ninyo ang mga Lebinhon. Pangalig-on-

kamo kag himoa-ninyo, kag nga si

lehoba magiipud sa tawo nga maayo."

Pagdaug it; losapat sa ibabaw sang raga Moabinhon

kag mga AmoninlTOK—Kaiapiisan sang iya

paghari.

2r\ NA.HANABU sa olehe sini, nga^ ang mga inanak ni Moab kag
ang mga anak ni Amon, kag upud sa ila

ang isa ka bahin sang mga Edominhon,
nag-alabut batok kay losapat sa pag-

away.
2 Kag nag-alabut sila kag nagsulugid

kay losapat, nga nagasiling : "Batok sa

im.o nagapakari ang isa ka daku nga
kadam-an sa tabok sang dagat, sang

Aram ; kag yari karon, sila yara sa Ha-
sason-tamar, nga among Engedi.

3 Kag nahadluk si losapat; kag
glnbutang niya ang iya nawung sa

pagpangita kay lehoba, kag nagpa-

bantala sia sang puasa sa bug-os nga

luda.

4 Kag nagtilipon ang mga taga-Iuda

sa pagpangita zangpanabang kay lejioba,

kag gikan sa tanan man nga mga ka-

banwaanan sa luda nag-alabut sila sa

pagpangita kay lehoba

5 Kag nagtindug si losapat sa kati-
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lingban sa luda kag sa lerusalem sa

Balay ni lehoba, sa atubangan sang

patyo nga bag-o.

6 Kag nagsiling sia : '''lehoba, nga
Dios sang anion mga ginikanan, i

indi

bala ikaw ang Dios sa mga langit, kag
indi bala ikaw arg nagahari sa tanan

nga mga ginharian sang mga hatawo-
han ? iWala bala sa imo kamut ang
kusiig kag ang gahum, nga walay sin-o

nga sarang makabatok sa imo ?

7 Dios namon, indi bala ikaw ang
nagsobol sang mga pumuluyo sining

duta sa atubangan sang imong banwa
nga Israel, kag nga naghatag sa iya sa

kaliwatan ni Abrahan, nga imo abyan,

sa gihapon ?

8 Kag sila nagpuluyo sa iya, kag
ginpatindugan ka nila sa iya sang bala-

an nga puluy-an sa imo Ngalan, nga
nagasiling

:

9 Kon mag-abut bisan ano nga ma-
lain batok sa amon, ang hinganiban,
ang paghukom, kon kinamatay, kon
gutum, magatilindug kami sa atubangan
sini nga Balay, kag sa atubangan nimo,
kay ang imo Ngalan j^ara sa sina nga
Balaj'-, kag sa amon mga kalilisdan

magapalanawag kami sa imo, kag ikaw
magapamati kag magaluv/as sa amoti.

10 Kag karon, yari karon ang mga
inanak ni Amon kag ni Moab, kag ang
mga sa bukid sa Seir, nga sa duta r.ila

wala ka magtugut nga magsulud ang
Israel, sang nag-abut sila gikan sa

duta sa Egipto (kay nagisol sia sa ila,

kag wala niya sila pagiaglaga),

11 Yari karon, sila nagabalus sa amon,
nga nagakalari sa pagsobol sa amon sa

imo kaugalingon, nga ikaw nagpatagiya
sa amon.

12
i
Oh Dios namon ! i indi mo bala

pagahukman sila ? Kay sa amon v/alay

kusug batok sining daku nga kadam-an,
nga nagakari batok sa amon ; kag indi

kami kahibalo sang amon paghimoon,
apang ang amon mga mata nagatuluk sa

imo."

13 Kag ang bug-os nga luda nag-
tindug sa atubangan ni lehoba, pati ang
ila mga kabataan, kag ang ila mga
asawa kag ang Ila mga anak.

14 Kag sa tunga sang katilingban,

nag-abut ang Espiritu ni lehoba kay
lahasiel, nga anak ni Sakarias, anak ni

Benaia, anak ni leiel, anak ni Matanias,
nga Lebinhon, sa mga anak ni Asap.

15 Kag nagsiling sia :
" Talupangud-

kamo, bug-os nga luda, kag kamo mga
pum.uluyo sa lerusalem, kag ikaw, hari

nga si losapat : Amo ining ginasiling

ni lehoba sa inyo : Dili kamo magka-
lahadluk, bisan magmatalaw-kamo sa
atubangan sinang daku nga kadam-an,
kay indi inyo ang inaway, kqndi iya
sang Dios.

16 Buas magdululhog-kamo batok sa
ila

;
yari karon, sila magatalaklad sa

taklaran sa Sis, kag makita ninyo sila sa
ukbung sang nalupyakan sa atubangan
sang kahanayakan nga leruel.

17 Indi sa inyo ang pag-away sa sini

nga kasuayon. JvTag-atubang-kamo, pa-

lahimunong-kamo kag tan-awon-ninyo
ang kaluwasan ni lehoba t^ga upud sa

inyo. luda kag lerusalem, dili kamo
m.agkahadluk, bisan magmatalaw. Gu-
lowa-kamo buas sa atubangan nila, kag
si lehoba magaupud sa inyo."

18 Kag si losapat nagyaub sa duta,

kag subung man ang bug-os nga luda,
kag ang mga pumuluyo sa lerusalem
naghalapa sa atubangan ni lehoba, kag
nagsilimba sila kay lehoba.

19 Kag ang mga Lebinhon sa tunga
sang mga anak ni Koat kag sa tungi
sang m.ga anak ni Kore nagtilindug sa

pagdayaw kay lehoba, nga Dios sa

Israel, sa daku kag m.ataas nga tingug.

20 Kag nagtilindug sila sa aga pa
gid, kag naggulowa sila sa kahanayakan
sa Tekoa ; kag sang nagagulowa sila,

si losapat nagtindug didto kag nag-
siling :

" Pamatii-ninyo ako. luda, kag
mga pumuluyo sa lerusalem : Toloo-
kamo kay lehoba, nga inyo Dios, kag
m.ag-malig-on-kamo ; toloo-kamo sa iya

mga manalagna kag magabugana ka-

mo."
21 Kag may kasapulanan sia sa ban-

wa, kag ginbutangan niya sing mga
manugkanta kay lehoba, sa pagdala-
3'^aw sa iya sa katahuman sang pag-
kabalaan, sang nagagulowa sila sa atu-

bangan sang kasoldadosan, kag sa pag-
siling

:

" Dayawa-ninyo si lehoba,
Kay ang iya kalooy amo sa gi-

hapon."

22 Kag sang nagsulugud sila nga may
paghinugyaw kag may pagdayaw, gin-

butang ni lehoba ang puot batok sa mga
inanak ni Amon kag ni Moab, kag batok
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sa mga sa bukid sa Seir, nga nagkalari

batok kay Iiida, kapj ginpiias sila.

23 Ka3' aiig mga anak ni Anion kag
ni Moa!^ nagtililindug batok sa mga pii-

nnjlu3'-o sa biikid tang Seir, sa pagtagu-
dili sa ila kag paglaglag sa ila ; kag sang
natapus nila ang mga pumulyo sa Seir,

ang tagsatagsa nagbululigay sa ila ka-
ugalingoii nga kalaglagan.

24 Kag sang nag-abut ang luda sa ka-

taason, nga didto nakita ang kahanaya-
kan, nagtululok sila nayon sa kadam-an,
kag i'^ari karon nagahalamyang sa data
ang mga bangkay, nga wala gid sing

nakapalagyo.

25 Kag sang rag-abut si losapat kag
ang iya banwa sa pag-ati sang inagaw sa

ila, nakita nila sa ila ang bugana nga
mga mangad sa ttmgd sang mga bang-

kay, kag ang mga butang nga malahalon ;

kag ginpalanguha nila sa ila, tubtub nga
indi sarang madala nila sila ; kag nagdu-
gay sila sing tatlo ka adlaw sa pagkuha
sang inagaw, kay madamu gid.

26 Kag sang ikap-at ka adlaw nagtili-

pon sila sa nalupyakan nga Beraka

;

kay didto ginpakamaayo nila si lehoba
;

tungud sini glnhingalanan nila yadto
nga dung ang nalupyakan nga Beraka
tubtub karon.

27 Kag ang bug-os nga katawohan sa

luda kag sa lerusalem, kag si losapat sa

atubangan nila, nagpalauli sila nga na-

gabalik sa lerusalem nga may kaiipay
;

kay si lehoba naghatag sa ila sang kali-

pay bangud sang ila mga kaaway.

28 Kag nag-alabut sila sa lerusalem
nga may mga salterio, kag mga arpa,

kag mga budyong, sa Balay ni lehoba.

29 Kag nag-abut ang kakugmat sa Di-
es sa ibabaw sang tanan nga mga ginha-
rian sa mga duta nga kasilifiga?i, sang
nabatian nila, nga si lehoba nag-away
batok sang mga kaaway ni Israel.

30 Kag ang ginharian ni losapat nag-
malinong, kag ang iya Dios naghatag sa

iya sang pahuway sa palibot.

31 Kag si losapat naghari sa ibabaw
sang luda. Nagsugud sia sa paghari,

sang nagaedad sia sing katloan kag lima
ka tuig, kag naghari sia sing duha ka
pulo kag lima ka tuig sa lerusalem. Ang
ngalan sang iya iloy amo si Asuba, nga
anak nga babae ni Silhi.

32 Kag naglakat sia sa dalanon ni

Asa, nga iya amay, nga wala maglipas

sa iya, nga nagahimo sang matadlungsa
mga mata ni lehoba.

33 Lamang nga wala mapanguha ang
mga mataas nga duug, nga ang banwa
v/ala pa magbutangsang ila mga tagipo-

soon sa pagpnngita sa Dios sang ila mga
ginikanan.

34 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni losapat, ang mga nahauna kag ang
mga nahaolehe, yari karon, napanulat
sila sa mga Binuhatan ni lehu, nga anak
ni Hanani, nga ginpasulud sila sa Tolon-
an sang mga hari sa Israel.

35 Sa olehe sini, si losapat, nga hari sa

luda, nakigim.pon kay Okosias, nga hari

sa Israel, nga sia nagbutang sa buhat
sang pagkamalain.

36 Nakigirapon sia sa iya nga sa paghi-
mo sing mga sakayan nga magkaladto sa

Tarsis, kag ginhimo nila ang mga sa-

kayan sa Esion-Geber.

37 Kag si Elieser, nga anak ni Dodaba
sa Maresa, nagtagna batok kay losapat,

nga nagasiling: "Tungud kay nakig-

impon ka kay Okosias, ginpalitik ni

lehoba ang imo niga binuhatan." Kag
ang mga sakayan ginboong kag wala
makasarang sa pagkadto sa Tarsis.

Ang dimatinohoron sa Dios nga si loram, nga

hari sa !uda.

2-1 KAG nagtolog si losapat upud sang
i iya mga ginikanan, kag ginlubung

sia upud sang iya mga ginikanan, sa ban-
wa ni Dabid. Kag naghari si loram,
nga iya anak, nga salili niya.

2 Kag ini sia may mga utud, nga mga
anak ni losapat : si Asarias, si leiel, si

Sakarias, si Asarias, si Mikael kag si

Sepatias. Ining tanan mga anak ni lo-

sapat, nga hari sa Israel.

3 Kag ang ila amay naghatag sa ila

sing madamu nga mga dolot nga bula-

wan kag pilak, kag mga malahalon nga
mga butang, kag mga kabanwaanan
nga mga mabakud sa luda ; kag ginhatag
niya kay loram ang ginharian, kay
panganay sia.

4 Kag sang ginbayaw si loram sa gin-

harian sang iya amay, nga nagbakud sia

sa iya, ginpatay niya sa hinganiban ang
tanan niya nga mga utud, kag subung
man ang iban sang mga dunganon sa

Israel.

5 Nagsugud si loram sa paghari, sang
nagaedad sia sing katloan kag duha ka
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tuig, kag naghari sia sing walo ka tuig

sa lerusalem,
6 Kag naglakat sia sa dalanon sang

mga hari sa Israel, subung sang ginhimo
sang balay ni Akab ; kay ang anak nga
babae ni Akab nanginiya asawa, kag
ginhimo niya ang malain sa mga mata
ni lehoba.

7 Apang si lehoba wala magbuut sa

paglaglag sang balay ni Dabid, bangud
sang katipan nga ginhimo niya kay
Dabid, kag siibung sang ginsiling niya

sa iya, nga pagahatagan niya sia sang
lamprahan nga La iya kag sa iya mga
anak sa gihapon.

8 Sa iya panag-on naglalis ang Edom
sa idalum sang kamut ni luda, kag nag-
tukud sila sing hari sa ibabaw ni!a.

9 Kag si loram nagliton upud sang
iya mga pangolo, kag ang tanan niya

nga mga kanga upud sa iya ; kag sang
nagtindug sia sa kagab-ihon, ginpilas

ni3a ang Edom kag ang mga pangolo
sang mga kanga nga naglibut sa iya.

10 Kag ang Edom naglaiis sa idalum
sang kamut sang luda tubtub karon.

Niyan ang Libna naglalis man sa amo
gid nga panag-on sa idalum sang iya

kamut ; tungud kay ginbayaan niya si

lehoba, nga Dies sang iya mga ginika-

nan.
11 Labut sini, raghimo sia sing mga

mataas nga duug sa mga bukid sa

luda ; kag ginhimo niya nga magpa-
langhilahe ang mga purauluyo sa leru-

salem, kag sa iya ginpilit niya ang luda.

12 Kag nag-abut sa iya ang isa ka su-

lat sang manalagna nga si Elias, nga
nagasiling :

" Amo ining ginasiling ni

lehoba, ang Dios ni Dabid, nga imo
amay : Tungud kay wala ka maglakat
sa mga dalanon ni losapat, nga imo
amay, bisan sa mga dalanon ni Asa, nga
hari sa luda,'

13 Kondi nga naglakat ka sa dalanon
sang mga hari sa Israel, kag ginhimo
mo nga magcanghilahe ang luda kag
ang raga pumuluj''6 sa lerusalem, subung
sang pagpanghilahe sang balay ni Akab,
kag labut pa, ginpamatay mo ang imo
mga utud, sa panimalaj'^ sang imo amay,
nga sila mga labing maayo pa sa imo :

14 Yari karon, pagapilason ni lehoba
ang imo banwa sa isa ka daku nga ka-
lalat-an, kag ang imo mga anak, kag
ang imo mga asawa kag ang bug-os mo
pga pagkabutang.

15 Kag ikaw mangin dira sa madamu
nga mga balatian, sa balatian sang imo
mga kasudlan sa tuigtuig, tubtub nga
maggulowa sa imo ang mga kasudlan
bangud sang balatian."

16 Kag ginpukaw ni lehoba batok kay
loram ang espiritu sang mga Pilistinhon
kag sang mga Arabinhon, nga nagpu-
luyo sila malapit sa mga Kusinhon.

17 Kag nagtalaklad sila batok sa lu-

da, kag ginpahawa nila sia, kag ginkuha
nila ang tanan nga pagkabutang, nga
nakita nila sa balay sang hari, pati ang
iya mga anak kag ang iya mga asawa,
nga walay nabilin sa iya nga anak, kondi
si loakas, nga kamanghuran sang iya

mga anak.
18 Sa tapus sining tanan, ginpilas sia

ni lehoba sa mga kasudlan sang isa ka
balatian nga indi mabolong.

19 Kag nahanabu, kutub sa isa ka
tuig tubtub sa isa ka tuig, kag sa

panag-on sa pagkatapus sang ikaduha
ka tuig, nga naggulowa sa iya ang
mga kasudlan bangud sang balatian,

nga namatay^ sia sa mapintas nga ka-

antusan. Kag wala m.aghimo sa iya

ang iya banwa sing sunog, subung sang
sunog sa iya mga ginikanan.

20 Nagsugud sia sa paghari, sang na-
gaedad sia sing katloan kag duha ka
tuig, kag naghari sia sa lerusalem sing

walo ka tuig. Kag nagtaliwan sia nga
wala pagkasub-i. Kag ginlubung nila

sia sa banwa ni Dabid, apang wala sa

mga lulubngan sang mga hari.

Si Okosias, hari sa luda, ginpaiay <ii leliu.

2Q KAG ang mga pumuluyo sa leru-
^ salem naghilimo nga hari nga sa-

lili niya, kay Okosias, nga iy^a anak nga
kamanghuran ; kay ang kinabong, nga
nag-abut upud sang mga Arabinhon
sa dulugan, nagpatay sang tanan nga
mga magulang. Kag naghari si Okosi-
as, nga anak ni loram, nga hari sa luda.

2 Nagsugud sa paghari si Okosias,
sang nagaedad sia sing kap-atan kag
duha ka tuig ; kag nagliari sia sing isa

ka tuig sa lerusalem ; kag ang ngalan
sang iya iloy amo si Atalia, nga anak
nga babae ni Omri.

3 Sia naglakat man sa mga dalanon
sang balay ni Akab ; kay ang iya iloy

nanginmanuglaygay niya sa pagbuhat
i sing madinauton gid.
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4 Kag ginhimo niya ang malain sa

mga mata ni lehoba, siibung sang balay
ni Akab ; kay sa tapus sang pagkamatay
sang iya amay nanginmanuglaygay sila

sa iya, nga sa iya kalaglagan.

5 Kag nagiakat sia man sa mga lay-

gay nila, kag nagkaclto sia sa pag-awa-
yan upud kay lorara, nga anak ni Akab,
nga hari sa Isarel, batok kay Hasael, nga
hari sa Aram, sa Ramot sa Galaad, kag
clidto ginpilas sang mga Araminhon si

loram.

6 Kag nagpauli sia sa pagpabulong sa

lesreel sang mga pilas, nga ginhimo nila

sa iya sa Rama, sang pag-away niya ba-
tok kay Hasael, nga hari sa Aram. Kag
nagdulhog si Asarias, nga anak ni loram,
nga hari sa Iiida, sa pagduaw kay loram,
nga anak ni Akab, sa lesreel, kay didto

nagabalatian sia.

7 Kag gikan sa Dios ini nga nanginka-
gub-an sing bug-os ni Okosias, bangud
sang pagkadto niya kay loram. Sang
nag-abut sia, naggowa sia upud kay
loram batok kay lehu, nga anak ni Nirn-
si, nga ginhaplas sia ni lehoba, agud
nga pagutdon niya ang balay ni Akab.

8 Kag nahanabu,, sang nagahiino sing

paghukoni si lehu sa Balay ni Akab, nga
nakita niya ang mga dunganon sa luda
kag ang mga anak sang mga litud ni

Okosias, nga nagaalalagad kay Okosias
;

kag ginpamatay niya sila.

9 Kag sang pinangita niya si Okosias,
nga nagpanago sa Samaria, gindakup
sia kag gindala sia kay lehu, kag ginpa-
latay sia. Kag ginlubung nila sia, kay
nagsililing sila : "Anak sia ni losapat,

nga sia nagpangita kay lehoba sa bug-os
niya nga tagiposoon." Kag wala na
sing tawo sa balay ni Okosias nga takus
sa paghari."

Kng madauton ngu si Ataiia nagaagaw sang ling«

koraa nfa harianon ni luda.—Si loiada, nga

saserdote, nagapasaguii sang kallwa»

tan ni Dabid.

10 Kag si Ataiia, nga iloy ni Okosias,
sang nakita niya nga ang iya anak pa-

tay na, nagtindug sia kag ginlaglag niya
ang bug-os nga kalivvatan nga harianon
sang balay ni luda.

11 Apang si losabat, nga anak nga
babae sang hari, nagkuha kay loas, nga
anak ni Okosias, kag ginkawat niya sia

sa tunga sang mga anak sang hari, nga

ginapamatay, kag gintago niya sia, sia
kag ang iya sisiwa, sa hulut sang mga
higdaan. Amo ini gintago sia ni losa-
bat, nga anak nga babae sang hari nga si

loram, asawani loiada nga saserdote, kay
utud sia nga babae ni Okosias, sa atu-
bangan ni Ataiia, kag v/ala niya pag-
patya.

12 Kag gintago sia didto upud sa ila

sa Balay sang Dios sing anum ka tuig.

Kag si Ataiia naghari sa ibabaw sang
kadutaan.

2Q APANG sang ikapito ka tuig nag-^ mabaskug si loiada kag ginkuha
niya upud sa iya, sa pagpakigkatipan ang
mga pangololo sang giratus: si Asarias,
nga anak ni loram, kag si Ismael, nga
anak ni lohanan, kag si Asarias, nga
anak ni Obed, kag si Maasias, nga anak
ni Adaia, kag si Elisapat, nga anak ni

Sikri.

2 Kag ginlibot nila ang luda kag gin-

tipon nila ang mga Lebinhon sa tanan
nga mga kabanwaanan sa luda, kag
ang mga pangolo sang mga amay sa

Israel, kag nag-aiabut sila sa Jerusalem.

3 Kag ang bug-os nga katilingban
nagpak'gkatipan sa hari sa Balay sang
Dios. Kag si loiada nagsiling sa ila

:

"Yari karon ang anak sang hari, nga
sia magahari, subung sang ginsiling ni

lehoba nahanungud sang mga anak ni

Dabid.

4 Yari karon ang inyo pagahimoon

:

" Ang ikatlo ka bahin sa inyo, nga naga-
sulud sa pag-alagJan sa sabado, ang mga
saserdote subung man ang mga Le-
binhon, magaba'antay sila sang mga
atangan.

5 Kag ang ikatlo ka bahin, sa balay
sang hari ; kag ang ikatlo ka bahin sa

gawangsa g Sadsaran; kag ang bug-os
nga banwa didto sia sa mga patyo sang
Balay ni lehoba.

6 Kag nga walay sin-o nga magsulud
sa balay ni lehoba, kondi ang mga sa-

serdote kag ang mga Lebinhon, nga
magaalalagad : ini sila magasululud, kay
balaan sila, kag ang bug-os nga banwa
magabantay sang tulin ni lehoba.

7 Kag ang mga Lebinhon magalilibot

sa hari sa tanan nga mgaduug, ang tag-

satagsa nga may iya nga hinganiban
sa kamut ; kag bisan sin-o nga magsu-
lud sa Balay, pagapatyon sia ; kag mag-
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ulupud-kamo sa hari kon magasulud,
kag kon magagov/a sia.

8 Kag ginhilimo sang mga Lebinhon
kag sang bug-os nga luda, sono sang
tanan nga ginsogo ni loiada, nga saser-

dote ; kag ginkuha sang tagsatagsa ang
ila mga tinawo, ang mga nagasulud sa

pag-alagdan sa sabado upud ang mga na-

gagulowa sa sabado ; kay si loiada, nga
saserdote, wala magpahalfn sang mga
binulusbulus.

9 Kag ginhatag ni loiada, nga saser-

dote, sa mga pangolo sang ginatus ang
mga bangkaw, kag ang mga kalasag, kag
ang mga taming nga iya sang hari nga
si Dab d, nga yadto sa Balay sang Dios.

10 Kag ginpatindug niya ang bug-os
nga banwa, ang tagsatagsa nga may iya
nga hinganiban sa kamut, kutub sa luyo
nga too sang Balay tubtub sa luyo nga
wala sang Balay nayon sa halaran kag
nayon sa Balay m.alapit sa hari, sa
palibot.

11 Kag ginpagowa nila ang anak sang
hari, kag ginbulutang nila sa iya ang
purungpurung kag ang pagpamatuud,
kag ginhimo nila sia nga hari ; kag gin-

haplas sia ni loiada kag sang iya mga
anak, kag nagasililing sila :

"
| Magka-

buhi ang hari !

"

12 Kag sang nabatian ni Atalia ang
dinaguhub sang banwa, ang mga tinaivo

nga nagadalagan, kag ang mga nagahili-

maya sa hari, nagsuliid sia sa banwa sa
Balay ni lehoba.

13 Kag sang nagtulok sia, yari karon
;

ang hari nga nagatindug sa luyo sang
iya haligi, sa salamputan ; kag ang mga
pangolo kag ang mga budyong sa luyo
sang hari, kag ang bug-os nga banwa
sang duta nagakasadya, kag nagapa-
tunog sang mga budyong, kag ang mga
manugkanta nga may mga tulungon
sa musika nagdumala sang pagdayaw.
Niyan ginkusnit ni Atalia ang iya mga
panapton kag nagsiling :

"
\ Budhi, bud-

hi!"
14 Kag ginpagowa sang saserdote nga

si loiada ang mga pangolo sang ginatus
nga mga manugmando sang kasoldado-
san, kag nagsiling sia sa ila :

" Pagowaa-
ninyo sia sa mga pasunud ; kag ang
bisan sin-o nga magsunud sa iya, ma-
patay sa hinganiban : kay ang saserdote
nagsiling nga indi nila sia pagpatyon sa
Balay ni lehoba."

15 Busa ginhawaan nila sia, kag nag-

sulud sia sa salamputan sang gawang
sang mga kabayo sa balay sang hari, kag
didto ginpatay nila sia.

16 Kag si loiada naghimo sing kati-
pan sa iya, kag sa bug-os nga banwa
kag sa hari, agud nga manginbanwa sila

ni lehoba.

17 Kag ang brg-os nga banwa nag-
sulud sa balay ni Baal, kag ginguluba
nila sia ; ginwas-ag nila ang iya mga
halaran kag ang iya mga larawan, kag
ginpatay nila sa atubangan sang mga
halaran si Matan, nga saserdote ni Baal.

18 Kag si loiada nagbutang sang pag-
katatapsang Balay ni lehoba sa kamut
sang mga saserdote, nga mga Lebinhon,
nga kinapanagtag ni Dabid sa Balay ni
lehoba, nga sa paghalad kay lehoba
sang mga halad nga sinunog, subung
nga nasulat sa kasogoan ni Moises, nga
may kalipay kag nga may mga kalanta-
hon, sono sang mga sogo ni Dabid.

19 Kag nagbutang sia sang mga ma-
nugbantay sang gawang sa mga gawang
sang Balay ni lehoba, agud nga indi
magsulud ang bisan sin-o nga mahigko,
sa bisan ano nga kabangdanan.

20 Kag ginkuha niya ang mga pangolo
sang ginatus, kag ang mga dunganon,
kag ang mga gobernador sang banwa,
kag ang bug-os nga banwa sang duta,
kag ginpadulhog niya ang hari gikan sa
Balay ni lehoba; kag nagsulud sila sa
balay sang hari sa tunga sang gawang
nga mataas ; kag ginpalingkod nila ang
hari sa ibabav/ sang lingkoran nga ha-
rianon sang ginharian.

21 Kag ang bug-os nga banwa sang
duta nagkalipay, kag ang banwa nagli-
nong; kag ginpatay nila si Atalia sa
hinganiban.

Ginapakaayo ni loas ang simbahaa, apang sang
patay na si loiada naholog sia sa diwata ;

ginapapatay niya si Sakarias, nga
manalagna, kag napatay

sia nga binon*.

QA NAGSUGUD sa paghari si loas^ i" sang nagaedad sia sing pito ka
tuig ; kag naghari sia sing kap-atan ka
tuig sa Jerusalem; kag ang ngalan sang
iya iloy amo si Sibia, nga taga-Beer-seba.

2 Kag si loas naghimo sang matad-
lung sa mga mata ni lehoba sa bug-os
nga mga kaadlawan ni loiada^ nga sa-
serdote.
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3 Kag ginpaasaw-an sia ni loiada sing

duha ka asawa, kag nagpanganak sia

sing mga anak nga mga lalaki kag mga
babae.

4 Kag nahanabu, sa tapus sini, nga
nag-abut sa tagiposoon ni loas ang pag-
pakaayo sang Ealay ni lehoba.

5 Kag gintipon niya ang mga saserdo-

te kag ang mga Lebinhon, kag nagsi-

ling sia sa ila :
" Gulowa-kamo sa tu-

nga sang mga kabanwaanan sa luda,

kag tipon-kamo sing kuarta sa bug-os
nga Israel sa pagkaayo sang Balay sang

inyo Dios, sa tuigtuig ; kag magdali ka-

mo sa sining buliihaton." Apang ang
mga Lebinhon wala magdaiali.

6 Kag gintawag sang hari si loiada,

ang ila pangolo, kag ginsilingan niya

sia :
"

I Kay ngaa bala wala mo pagpa-

tumana nga ang mga Lebinhon magda-
lala, gikan sa iuda kag sa Jerusalem,

sang buhis ni Moises, nga alagad ni le-

hoba; nga nahamtang sa katilingban sa

Israel sa Layanglayang sang pagpama-
tuud?

7 Kay si Atalia, yadtong madauton
nga babae kag ang iya mga anak, nag-

guhab sang Balay sang Dios^ kag labut

pa gingamit nila ang tanan nga mga bu-

tang nga balaan sang Balay ni lehoba sa

mga Baal."

8 Kag nagsogo ang hari nga maghilimo
sila sing isa ka kaban, kag nga ginbu-

tang nila sia sa gowa, sa gawang sang

Balay ni lehoba.

9 Kag ginpabantala sa Iuda kag sa

lerusalem, nga magdalala sila kay le-

hoba sang buhis ni Moises, nga alagad

sang Dios sa Israel, nga nahamtang sa

ibabaw ni Israel sa kahanayakan.
10 Kag ang tanan nga mga dunganon

kag ang bug-os nga banwa nagkalalipay,

kag nagdalala sila kag naghololog sa

kaban tubtub nga nakabayad ang tanan.

11 Kag sang nag-abut ang panag-on

nga sa pagdala sang kaban sa mga tu-

lugyanan sang hari sa kamut sang mga
Lebinhon, kag sang ginatan-aw nila nga

may madamu nga kuarta, nag-abut ang
eskriba sang hari kag ang tululinan sang
pangolo nga saserdote kag ginhawad
nila ang kaban, kag ginhakwat nila sia,

kag ginuli nila sia sa iya duug: kag
amo ini ang ginhimo nila sa adlaw-

adlaw, kag nagtipon sila sang mga ku-

arta sa kabugana.
12 Kag ginhatag sia sang hari, kag

ni loiada sa mga naghilimo sang bulu-
haton sang pag-alagdan sang Balay ni

lehoba ; kag nagsolohol sila sang mga
manugbasbas sang bato kag sang mga
panday sa pagkaayo sang balay ni leho-
ba, kag sang mga panday sa salsalon
kag sa tumbaga nga sa pagkaayo saa'>

Balay ni lehoba.

13 Kag ang mga naghilimo sang bulu-
haton nagpangabudlay, kag tungud sang
ila mga kamut nakaayo ang buluha-
ton, kag ginuli nila ang Balay sang Dios
sa iya kahimtangan, kag ginpabakud
nila sia.

14 Kag sang nahuman nila, gindalala
nila ang nabilin sang kuarta sa hari kag
kay loiaxla ; kag naghilimo sila sa iya
sing mga gamit nga sa pag-alagdan, kag
nga sa paghalad sing sinunog kag mga
yahong, kag iban nga mga gamit nga
bulawan kag pilak. Kag naghalalad
sila sang mgahalad nga sinunog sing da-
yon gid sa Baldy ni lehoba, sa tanan nga
mga adlaw ni loiada.

15 Kag nagtigulang si loiada kag na-
nginpuno sang mga adlaw kag namatay
sia : namatay sia sang nagaedad sing isa

ka gatus kag katloan ka tiiig.

16 Kag ginlubung nila sia sa banwa ni

Dabid upud sang mga hari ; tungud kay
ginhimo niya ang maayo, sa Israel, kag
nga sa Dios kag sa iya Balay.

17 Kag sang patay na si loiada, nag-
alabut ang mga dunganon sa Iuda, kag
naglayaub sa atubangan sang hari; ni-

yan ang hari nagpamati sa ila.

18 Kag ginbayaan nila ang Balay ni

lehoba, ang Dios sang ila mga ginika-

nan, kag nag-alaiagad sila sa mga Ashe-
rim kag sa mga diosdios ; kag may ka-

akig batok sa Iuda kag sa lerusalem,

kay nakasala sila bangud sini.

19 Kagginpadal-an sila ni lehoba sing

mga manalagna, agud nga magpabalik
sila sa iya, nga nagpamatuud sila batok
sa ila ; apang sila wala magadulungug
sa ila.

20 Kag ang Espiritu sang Dios nag-
suklub kay Sakarias, nga anak ni loiada,

nga saserdote, kag sia nagtindug didto

sa ibabaw sang banwa kag nagsiling sia

sa ila: "Amo ining ginasiling sang
Dios : I Kay ngaa bala ginalalis ninyo
ang mga sogo ni lehoba 1 Indi kamo
magabugana. Tungud kay ginbayaan
ninyo si lehoba, sia man nagbiya sa

inyo."
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21 Apang sila naghimbon batok sa

iya, kag gmbato nila sia sing mga bato,

sa sogo sang hari, sa patyo sang BrJay
ni lehoba.

22 Kag wala magpanumdum ang
hari nga si loas sang kalooy, nga ginhi-

mo sa iya sang iya amay nga si loiada

kag ginpatay niya ang iya anak, nga sia

nagsiling sang pagkamatay niya : "Mag-
tan-aw sini si lehoba, kag magpangita
sini."

23 Kag nahanabu, sang pagbalik sang
tuig, nga nagtaklad batok sa iya ang ka-

soldadosan sang Aram, kag nag-abut sa

luda kag sa lerusalem ; kag ginlaglag

nila sa banwa, ang tanan nga mga dun-
ganon sang banwa, kag ginpaladaki nila

ang tanan nga mga inagaw sa hari sa

Damasko.
24 Kay bisan pa ang kasoldadosan sa

Aram nag-abut nga may diyotay nga
tinawo, si lehoba nagtugyan sa ila mga
kamut sang isa ka kasoldadosan nga
madamu gid, tungud kay ginbayaan nila

si lehoba, nga Dios sang ila mga gini-

kanan ; kag amo ini ang Araminhon nag-
hilimo sang paghukom. batok kay loas.

25 Kag sang nagpalayo sila sa iya

(kay ginbilin nila sia sa daku nga
kaantusan) nagpulahon batok sa iya ang
iya mga alagad bangud sang dugo sang
mga anak ni loiada, nga saserdote, kag
ginpatay nila sia sa iya higdaan, kag
namatay sia. Kag ginlubung nila sia

sa banwa ni Dabid, apang wala n^la

iglubung sia sa mga lulubngan sang mga
hari.

26 Ang mga nagpuluhon batok sa iya

nanginarno si Sabad, nga anak ni Sima-
ta nga Amoninhon, kag si losabad, nga
anak ni Simrit, nga Moabinhon.

27 Nahanungud sa iya mga anak, kag
sang pagkadaku sang buhis nga naham-
tang sa ibabaw niya kag sang pagkaayo
liwan sang Balay sang Dios, yari karon,
nasulat iningamgabutangsakasaysayan
Sing Tolon-an sang mga hari. Kag nag-
haii nga salili niya si Am.asias, nga iya
anaj?..

Si Amasqg^ ijafj §3 luda, nagadaug sa mga Idu-

roinhon,,pang naholog sia sa diwata, kag
ginada-r gia ni loas, hari sa Israel.

—

^ng iya kamatayon,

OR NAGSUtud sa paghari si Ama-^^ sias, san^ag^^jj^^ sia sing duha

ka pulo kag lima ka tuig, kag naghari
sia sing duha ka pulo kag siam ka tuig.

sa lerusalem ; kag ang ngalan sang iya
iloy si loadan, nga taga. Jerusalem.

2 Kag ginhimo niya ang matadlung sa
mga mata ni lehoba, bisan pa indi sa
himpit nga tagiposoon.

3 Kag nahanabu, sang pagiig-on sang
ginharian sa iya, nga ginpatay niya ang
i3^a mga alagad nga nagpilas sang hari,

nga iya amay,
4 Apang wala sia magpatay sang mga

anak nila, kay ginhimo niya sono sang
nasulat sa kasogoan sa tolon-an ni

Moises, nga didto si lehoba nagsogo,
nga nagasiling: "Ang mga amay indi

mapatay tungud sang ila mga anak,
kag ang mga anak indi mapatay tungud
sang ila mga amay ; apang ang tag=a-
tagsa mapatay tungud sang iya sala."

5 Gintipon ni Amasias ang luda, kag
ginpasunud niya sila sono sang mga
panimalay nga inaniay, sono sang mga
pangolo sang linibo kag sono sang mga
pangolo sang g'natus, sa bug-os nga
luda kag Benyamin ; kag ginsulat niya
siia sa listahan sa edad nga duha ka piilo

ka tuig pa ibabav/, kag nakita niya sa

ila ang tatlo ka gatus ka libo ka mga
pinili, sa paggowa sa pag-awayan, nga
nagakaput sing sumbiling kag sing
taming.
6 Kag sa Israel nagsohol sia sing isa

ka gatus ka libo ka tawo nga mga
maisug sa pag-awayan sa isa ka gatus
ka talanton nga pilak.

7 Kag ang isa ka tawo sang Dios nag-
abut sa iya, nga nagasiling :

" Hari, indi

magupud sa inio ang kasoldadosan sa
Israel, kay si lehoba wala magaupud sa
mga Israelinhon, nga tanan mga inanak
ni Epraim.

8 Apang kon ikaw maglakat upud
sa ila, himoa, magmbaskug-ka nga sa
pag-awayan, kag ang Dios magapukan
sa imo sa atubangan sang mga kaaway

:

kay sa Dios yara ang gahum sa pag-
bulig, kag sa pagkapukan."

9 Kag si Amasias nagsiling sa tawo
sang Dios :

" Kag l ano bala ang paga-
himoon nahanngud sining isa ka gatus
ka talanton nga ginhatag ko sa kasolda-
dosan sa Israel ? " Kag ang tawo sang
Dios nagsiling: "Iya ni lehoba ang
paghatag sa im.o sang iabi pa sini,"

10 Kag ginpain ni Amasias ang pina-
nong, nga nag-abut sa iya gikan sa
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Epraim, agud nga magpalauli sila sa ila
j

mga duug ; kag sila nagkalaakig sing

dakii gid batok sa luda, kag nagbalalik
sila sa ila mga duug nga may kaakig
nga masingkal.

11 Kag nagbaskug si Amasias kag
gindul-ong niya ang iya banwa, kag
nagkadto sia sa nalupyakan sang Asin

;

kag ginpilas niya sa mga inanak ni Seir

ang napulo ka libo.

12 Kag ang mga inanak ni luda nag-
dakup nga mga buhi sang iban nga isa ka
napulo ka libo, nga ginpandala sila i.ila

sa putokputokan sang pil-as, kag didto
ginpangholog nila sila kutub sa pu-
tokputokan sang pil-as kag ang tanan
nagkalawas-ag.

13 Apang ang mga soldado sang pina-

nong, nga ginpapauli ni Amasias, agud
nga indi magkadto sila upud sa iya sa

pag-awayan, ginhimo nila ang paglugus
nga pagsulud sa mga kabanwaanan sa

luda, kutub sa Samaria tubtub sa Bet-
Horon, kag ginpilas nila sa ila ang tatlo

ka libo, kag nagkuluha sila sing mada-
mu nga inagaw.

14 Kag ugaling sang napauli si Ama-
sias gikan sa pagpamilas sa mga Idumin-
hon, nahanabu nga ginpakari niya upud
sa iya ang mga dios sang mga inanak ni

Seir, kag ginpatindug niya sila nga mga
dios niya, kag nagyaub sia sa atubangan
nila, kag nagsunog sia sa ila sing mga
pahamut.

15 Kag nagdabdab ang kasingkal ni

lehoba batok kay Amasias, kag nagpa-
dala sia sa iya sing isa ka manalagna, nga
nagsiling sa iya :

''
i Kay ngaa bala gin-

pangita mo ang mga dios sining banwa
nga wala magluwas sang ila banwa sa

imo mga kamut ?
"

16 Kag sang gmhambal niya sa hari,

nahanabu nga ini sia nagsiling sa iya

:

"
I Ginhimo ka bala nga manuglaygay

sang hari ? Untat-ka. l Kay ngaa bala

pagapilason ka ? " Kag nagnntat ang ma-
nalagna kag nagsiling :

" Nakahibalo
ako, nga ang Dios nagtapat sa paglaglag
sa imo, kay naghimo ka sini kag wala
ka magtuman sang akon laygay."

17 Kag si Amasias, nga iiari sa luda,

nagbaton sing laygay kag nagpadala kay
loas, nga anak ni loakas, anak ni lehu,

nga hari sa Israel sa pagsiling :

'*' Kari-

ka, kag magkitaay kita sa guya kag
guya."

18 Kag si loas, nga hari sa Israel, nag-

padala sa pagsiling kay Amasias, nga hari

sa luda :
" Ang sapinit nga yara sa Liba-

no, nagpadala sa pagsiling sa sedro nga
yara sa Libano : Ihatag ang imo anak
nga babae nga asawa sa akon anak nga
lalaki. Kag nag-alagi ang mga mapin-
tas nga mga kasapatan nga yadto sa
Libano, kag gintapak nila ang sapinit.

19 Ikaw nagasiling: Yari karon, gin-

pilas ko ang Edom ; kag ang imo tagipo-
soon nagpakataas sa paghimaya sa imo.
Karon magpuyo-ka sa imo balay : i kay
ngaa bala nagahilabut ka sang kalalat-

an, agud nga maholog ka kag ang luda
upud sa imo ?

"

20 Apang si Amasias wala rnagpama-
ti sa iya, kay yadto sia gikan sa Dios, sa
pagtugyan sa iya sa mga kamut sang
iya ?nga kaatvay, tungud kay ginpangita
nila ang mga dios sa Edom.

21 Kag nagtaklad si loas, nga hari sa

Israel, kag nagkilitaay sila sa nawung
kag nawung, sia kag si Amasias, nga
hari sa luda, sa Bet-semes nga iya sang
luda.

22 Kag ang luda nabungkag sa atuba-
ngan sang Israel, kag nagpalalagyo sila,

ang tagsatagsa sa iya puluy-an.

23 Kag si loas, nga hari sa Israel, nag-
dakup sa Bet-semes kay Amasias, nga
hari sa luda, anak ni loas, anak ni loakas,

kag gindala niya sia sa lerusalem ; kag
ginguba niya ang kuta sang lerusalem,

kutub sa gawang sang Epraim tubtub
sa gawang sang Pamusud, apat ka gatus

ka maniko.
24 Kag ginh.iha niya ang tanan nga

bulawan kag ang pilak, kag ang tanan
nga mga suludlan, nga nakita sa Balay
sang Dios, sa balay ni Obed-Edom, kag
ang mga bahandi sa balay sang hari,

upud ang mga inugpalig-on, kag nagbalik
sia sa Samaria.

25 Si Amasias, nga anak ni loas, hari

sa luda, nagkabuhi sing napulo kag lima
ka tuig sa tapus sang kamatayon ni

loas, nga anak ni loakas, nga hari sa Is-

rael.

26 Kag ang iban sang mga binubttan

ni Amasias, ang mga nahauna kag ang
mga nahaolehe, i wala bala mastilat sa

Tolon-an sang mga hari sa Iu(*i kag sa

Israel

?

27 Kag kutub sang panag-on nga si

Amasias nagisol sa p/gsunud kay
lehoba, nagpadugi sila si^^g puhon batok

sa iya sa lerusalem ; itag nagpalagyo
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sia sa Lakis kag nagpaladala sila sa

olehe iiiya sa Lakis kag didto ginpatay

nila sia.

28 Kag ginpadala nila sia sa ibabaw
sang mga kabayo, kag ginlubung nila sia

upud sang iya mga ginikanan sa banwa
sa luda.

Si Usia, sa tapus na ang isa ka mauswaKon nga

paghari, nagapasipala sang Sicibahan hag

namatay nga tKbukawon.

QO KAG ang bug-os nga banwa sa
^yj luda nagk'jha kay Usia, nga
nagaedad sing napulo kaganum ka tuig,

kag ginhimo nila sia nga hari nga saliii

ni Amasias, nga iya amay.
2 Ginpatindug niya ang Elot, kag

ginuli niya sia sa luda, sang olehe nga
ang hari nagtolog upud sang iya mga
ginikanan.

3 Si Usia nagsugud sa paghari, sang
nagaedad sia sing napulo kag anum ka
tuig, kag naghari sia sing kalim-an kag
duha ka tuig sa lerusalem ; kag ang
ngalan sang iya iloy amo si lekolia, nga
taga-Ierusalem.

4 Kag ginhimo niya ang matadlung sa

mga mata ni lehoba, sono sa tanan nga
mga butang nga ginhimo ni Amasias
nga iya amay.

5 Kag nagpanugyan sia sa pagpangita
sa Dios sa mga kaadlawan ni Sakarias,

nga mahantupon sa mga palanan-awon
sang Dios ; kag sa mga adiaw nga
ginpangita niya si lehoba, ginpabugana
sia sang Dios.

6 Kag naggowa sia, kag nag-away
batok sa mga Pilistinhon, kag gmguba
niya ang kula sa Gat, kag ang kuta sa

labnia, kag ang kuta sa Asdod ; kag
nagpatindug sia sing mga kabanwaa-
nan sa Asdod, kag sa duta sang mga
Pilistinhon.

7 Kag ginbuligan sia sang Dios batok
sa mga Pilistinhon, kag batok sa mga
Arabinhon nga nagapuluyo sa Gur-
Baal, kag batok sa mga Amoninhon.

_
?- Kag nagdala ang mga Amoninhon

sing niga dolot kay Usia ; kag naban-
tuganang iya ngalan tubtub sa salam-
putan ^ng Egipto, kay ginpabakud sia
sing lak«; gid.

9 Ka Hc-ypatindug si Usia sing mga
tore sa lerisalem, sa ibabaw sang ga-
wang sang Pa-,^.jsud, kag sa ibabaw sang
gawang sang Njupyakan kag sa ibabaw

sang likoan nga salamputan ; kag ginba-

kud niya sila.

10 Kag nagpatindug sia sing mga tore

sa kahanayakan, kag nagkutkut sia sing

madamu nga mga bobon ; kay may iya

sia sang madamu nga mga obeha, sa

manubo nga duta kag sa kapatagan, su-

bung man mga mangunguma kag mga
manugabas, sa mga bukid kag sa Katam-
nan, kay maluyagon sia sang panguma.

11 Kag si Usia may iya nga mga
kasoldadosan nga nagapakig-away, nga
nagagowa sa pag-awayan sa pinanong,

sono sang isip nga sa listahan, nga ginhi-

mo sang kamut ni lehiel, nga eskriba kag
ni Maasias nga punoan, nga yara sila sa

idalum sang pagdumala ni Hananias,

nga isa sang mga dunganon sang hari.

12 Ang bug-OS nga kadarauon sang
mga pangolo sang mga amay nga mga
maisug nga manugaway, nangmduha
ka libo kag anum ka gatus.

13 Kag sa idalum sang pagdumala ni-

la may isa ka kasoldadosan sa pag-awa-
yan nga tatlo ka gatus pito ka libo kag
lima ka gatus ka mga tinawo, nga nagapa-
kigaway nga may kusug nga maisug sa

pagbulig sa hari batok sang kaaway.

14 Kag naghanda sa ila si Usia nga
sa bug-os nga kasoldadosan sang mga
taming, kagsang mga sumbiling, kag sang
mga pandong, kag sang mga lirnbutong

kag sang mga pana, pati sang mga bato

nga sa habyug.
15 Kag naghimo sia sa lerusalem sang

mga makina nga pinadugi sang raga ma-
nugpadugi sa pagpahamtang sa ibabaw
sang mga tore kag sa ibabaw sang raga

likoan nga sa pagpana sang raga baslay

kag sang mga dalagku nga mga bato.

Kag ang iya kabantugaa naglapnag sa

malayo, kag ginbuligan sia sing makati-

ngala gid, tubtub nga nagbakud sia.

16 Kag sang iiaglig-on sia, nagmati-
naastaason ang iya tagiposon tubtub sa

pagkadunot, kag nagmalalison sia batok
kay lehoba, nga iya Dios, nga nagsu-

lud sia sa Simbahan ni lehoba nga sa

pagpasunog sang insienso sa halaran

sang pahamut.
17 Kag nagsulud sa olehe niya ang

saserdote nga si Asarias, kag upud sa

ij'^a kawaloan ka mga saserdote ni leho-

ba, nga mga tinawo nga maisug.

18 Kag nagbalatok sila sa hari nga si

Usia, kag ginsilingan nila sia :
" Indi sa

imo, Usia, ang pagsunog sang pahamut
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kay lehoba, kay ini nahanungud sa mga
saserdote, nga mga inanak ni Aaron, nga
ginpakabalaan sila sa pagpasunog sini.

Gowa-ka sa balaan nga puluy-an, kay
nagalapas ka, kag ini indi magamangin
nga sa imo himaya glkan kay lehoba nga
Dios."

19 Kag naakig si Usia ; kag may iya

sia nga insensario sa iya kamut nga sa

pagsunog si7ig pahamut ; kag sang naga-
pangakig sia batok sa mga saserdote,

ang tabukaw naggowa sa iya agtang sa

atubangan sang mga saserdote, sa Balay
ni lehoba, sa luyo sang halaran sang
pahamut.

20 Kag gintulok sia ni Asarias, nga
labing mataas nga saserdote, kag sang
tanan nga mga saserdote, kag yari

karon, ang tabukaw yara sa iya agtang;
kag ginpagowa nila sia sing dalidali

didto ; kag sia man nagdalidali sa pag-
gowa, kay ginpilas sia ni lehoba.

21 Kag ang hari nga si Usia nangin-
tabukawon tubtub sa adlaw sang
iya kamatayon, kag nagpuyo sia sa

balay sang mga masakit subung nga
tabukawon ; tungud kay ginpabuiag sia

sa Balay ni lehoba ; kag si lotam, nga
iya anak, naggahum sa balay sang hari,

nga nagahukom sa banwa sang duta.

22 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Usia, ang mga nahauna kag ang
mga nahaolehe, ginsulat sila ni Isaias

nga anak ni Amos, nga manalagna.

23 Kag nagtolog si Usia upud sang iya

mga ginikanan, kag ginlubung nila sia

upud sang iya mga ginikanan sa latagon
nga lulubngan nga sa mga hari ; kay
nagsiliiing sila :

" Tabukawon sia."

Kag naghari nga saiili niya si lotam, nga
iya anak.

Si Eotatti, ban sa !uda.

Q7 NAGSUGUD sa paghari si lo-
fc « tarn, sang nagaedad sia sing duha
ka pulo kag lima ka tuig, kag naghari
sia sing napulo kag anum ka tuig sa

lerusalem. Ang ngalan sang iya iloy

amo si lesura, nga anak ni Sadok.
2 Kag sia naghimo sang matadlung sa

mga mata ni lehoba, sono sa tanan nga
mga butang nga ginhimo ni Usia, nga
iya amay ; lamang nga wala magsulud
sia sa Simbahan ni lehoba, kag ang
banwa nangindunut pa.

3 Amo sia ang nagpalindug sang ga-

wang nga mataas sang Balay ni lehoba,
kag sa kuta sang bakolod nagpatindug
sia sing madamu.

4 Kag nagpatindug sia sing mga ka-
banwaanan sa bukid sang luda, kag nag-
patindug sia sing mga balay nga hari-

anon kag sing mga tore sa mga talon.

5 Nagpakigaway man sia sa hari

sang mga inanak ni Amon, nga gindaug
niya sila. Kag ginhatagan sia sang mga
inanak ni Amon sa sadtong tuig sang
isa ka gatus ka talanton nga pilak, kag
napulo ka libo ka koro nga trigo, kag
napulo ka libo nga sebada. Ini among
ginbayad sa iya sang mga inanak ni

Amon sa ikaduha man ka tuig, kag sa
ikatlo.

6 Kag nagbakud si lotam, tungud
kay naglig-on sia sang iya mga dalanon
sa atubangan ni lehoba, nga iya Dios.

7 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni lotam, kag ang tanan niya nga mga
pagpakig-away, kag ang iya mga dala-

non, yarikaron, nasulat sila sa Tolon-an
sang mga hari sa Israel kag sa luda.

8 Nagsugud sia sa paghari, sang na-
gaedad sia sing duha ka piilo kag lima
ka tuig ; kag naghari sia sing napulo
kag anum. sa lerusalem.

9 Kag nagtolog si lotam upud sang
iya mga ginikanan, kag ginlubung sia sa

banwa ni Dabid ; kag naghari nga saiili

niya si Akas, nga iya anak.

Si Akas, hari sa luda.—Ang iya pagdiwata kag

ang iya inga kaiisdanan.

NAGSUGUD si Akas sa paghari,

sang nagaedad sia sing duha ka
pulo ka tuig, kag naghari sia sing napulo
kag anum ka tuig sa lerusalem ; kag
wala sia maghimo sang matadlung sa

mga mata ni lehoba, subung kay Dabid,
nga iya amay.

2 Kag naglakat sia sa mga dalanon
sang mga hari sa Israel, kag labut pa,

naghimo sia sing mga larawan nga tinu-

naw sa n;ga Baal.

3 Kag nagsunog sia sang pahann^ sa

nalupyakau sang mga inanak ni H-ifiom,

kag ginsunog niya ang iya mga r'^ak sa

kalayo, sono sang mga kaiai^i'-aran

sang mga katawohan, nga ^i^sobol ni

lehoba sa atubangan sang r^S^- inanak

ni Israel.

4 Kag naghalad sia .»^g nagsunog

sing mga pahamut sa r^^ mataas nga
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duug, kag sa ibabaw sang mga kabako-
loran, kag sa idaluni sang tanan nga
kaho3^ nga madabung.

5 Kag gintugyan sia ni lehoba, nga
iya Dios, sa mga kamut sang hari sang i

Aram, kag ang mga Anmibihon nagpili-

las sa iya, kag ginkuliaan sia nila sing

isa ka daku nga kadam-an nga mga bi-

hag, nga gindalala siia nila sa Damasko ;

kag gintugi^an man sia sa mga kamut
sang hari sa Israel, nga nagpilas sa iya

sa daku nga kinamatay

;

6 Kay si Peka, nga anak ni Remalias,
nagpatay sa lada, sang isa ka gatus

kag duha ka pulo ka libo sa isa ka
adlav/, nga tanan sila mga maisug nga
lawo, tungud kay ginbayaan nila si le-

hoba, Dioo sang ila mga ginikanan.

7 Kag si Sikri, tawo nga maisug sa

Epraim, nagpatay kay Maasias, nga anak
sang hari kag kay Asrikam, nga iya ina-

nugdumala sang baiaynga harianon, kag
kay Eikana, nga ikaduha sa olehe sang
hari.

8 Kag gindaia nga mga bihag sang
mga inanak ni Israel, sa ila mga utud,

ang duha ka gatus ka libo, mga babae,

mga kabataan nga lalaki kag mga ba-

bae ; kag gin-atihan nila sila sang isa ka
daku nga inagaw, nga gindalala nila ang
inagaw sa Samaria.

9 Kag didto may isa ka manaiagna ni

lehoba, nga ginahingalanan nga si Oded,
nga naggowa sa una sang kosoldadosan,
nga nagpauli sa Samaria, kag nag-
siling sia sa ila :

" Yari karon, sa iya

kasingkal batok kay luda, si lehoba
nga Dios sang inyo mga ginikanan, gin-

tugyan niya sila sa inyo mga kamut;
kag kamo nagpalatay sa iia nga m.ay

kaakig, nga nag-abut ini tubtub sa

langit.

10 Kag karon nagahunahuna kamo sa

pagsakup sa inyo, subung nga ulipon,

sang mga anak nga lalaki kag sang mga
anak nga babae sang luda kag sang
lerusalem. i Indi bala kamo, hoo, kamo
gid, makasasaia batok kay lehoba nga
inyo Dios ?

11 Kag karon, pamatii-ninyo ako, kag
papaulia-ninyo ang mga bihag nga inyo
ginbihag sa tunga sang inyo mga utud

;

kay ang kasingkal sang kaakig ni lehoba
yara sa ibabaw ninyo."

12 Kag ang iban sang mga lalaki sang
mga pangolo sang mga inanak ni Ep-
raim, si Asanas, nga anak ni lohanan,

si Berekias, nga anak ni Mesilemot, si

'Eeseliias, nga anak ni Salum, kag si A-
masa, nga anak ni Hadlai, nagtilindug
batok sa mga nag-alabut gikan sa pag-
av/ayan,

13 Kag nagsililing sila sa ila: "Dili
kamo magpasuUid diri s'nang mga bihag,
kay, agud nga paghimoon kita nga maica-
sasala sa atubangan ni lelioba, nagahulu-
nahuna kamo sa pagdugangsa aton mga
sala kag sa aton pagkamakasasaia ; sa
pagkamatuud, daku ang aton kasai-anan,
kag may masingkai nga kaakig sa iba-

baw sang Israel."

14 Kag ginbayaan sang tinawo nga
nasangkap sang hinganiban ang mga
bihag kag ang inagaw sa atubangan
sang mga dunganon kag sa atubangan
sang bug-OS nga katilingban.

15 Kag nagtilindug ang mga tawo
rga mga napanudlo, sono sang Ua nga-
lan, kag ginkuluha nila ang mga bihag,

kag ginpasaputan nila sang inagaw
ang mga hubo sa ila

;
ginpasaputan

nila sila, kag ginpasapinan nila sila, kag
ginpakaon kag ginpainum nila sila, kag
ginhalaplas nila sila, kag gindul-ong
nila sa mga asno ang tanan nga nagaka-
pukan sa kaluya, kag gindaia nila sila

tubtub sa leriko, banwa sang mga kahoj'

nga paklang malapit sa ila mga utud ; kag
sila nagpalauli sa Samaria.

16 Sa sadtong panag-on nagpadala
ang hari nga si Akas sa mga hari sa

Asur, nga magbululig sila sa iya

;

17 Kay, labut sini, ang mga Idumin-
hon nag-alabut kag nagpilas sang luda,

kag gindaia nila nga mga bihag.

18 Kag ang mga Pilistinhon naghilimo
sing lugiis nga pagsulud sa mga ka-
banwaanan sang manubo nga duta,

kag sa Bagatnan sang luda, kag ginkuha
nila ang Bet-semes, ang Ahalon ang
Gederot, ang Soko pati ang ila mga
minoro, kag ang Timna pati ang iya mga
minoro, kag ang Gimso pati ang iya mga
minoro ; kag nagpuluyo sila sa ila.

19 Kay ginpapaubus ni lehoba ang
luda, bangud kay Akas, nga hari sa Is-

rael ; tungud kay ginbuhian niya ang ta-

nan nga pitik sa luda kag nga naghimo sia

sang tanan nga pagkamabudhion batok
kay lehoba.

20 Kag nag-abut batok sa iya si i ig-

gat-pilneser, nga hari sang Asur, kag gin-

bilang niya sia nga kaaway, kag wala
niya pagpabakura sia.
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21 Kay bisan pa ginhublasan ni Akas
ang Balay ni lehoba, kag ang balay

nga harianon, kag ang iya sang mga
dunganon, nga sa paghatag sa hari sang

Asur, sia wala magbulig sa iya.

22 Kag sa panag-on sang iya kalis-

danan nagpadayon sia sa pagkamabud-
hion batok kay lehoba, ang amo gid

nga hari nga si Akas.

23 Naghalad sia sa niga dios sa Da-
raasko, nga nagpililas sa iya, kag nag-

siling sia :
" Tungud kay ang mga dios

sang mga hari sa Aram nagabululig sa

ila, ako luan magahalad sa ila, agud
nga pagbuligan nila ako." Kag ini sila

nanginkagulub-an niya, kag subiing man
sang bug-OS nga Israel.

24 Kag ginhimos ni Akas ang mga
gamit sang Balay sang Dios kag gin-

pamihakpihak nila sila ; kag gintakpan

niya ang mga gawang sang Balay ni

lehoba, kag naghimo sia sa iya sing

mga halaran sa Jerusalem sa tanan nga
mga duug.

25 Kag naghimo sia sang mga mataas
nga duug sa tagsa ka banwa sa luda,

nga sa pagsunog sang mga pahanmt sa

liwan nga mga dios ; kag nagpaakig sia

kay lehoba, nga Dios sang iya mga
ginikanan.

26 Kag ang iban sang iya mga binu-

hatan, kag ang tanan niya nga mga
dalanon, nga mga nahauna kag mga na-

haolehe, yari karon nasulat sila sa Tolon-
an sang mga hari sa luda kag sa Israel.

27 Kag nagtolog si Akas upud sang iya

nga ginikanan, kag ginlubung nila sia

sa banwa sa Jerusalem, kay wala nila

sia pagilubung sa mga lulubngan sang

mga hari sa Israel ; kag naghari nga
salili niya si Esekias, nga iya anak.

Si Esekias, hari sa luda, (lagatinlo sang Simbahao.

SI Esekias nagsugud sa paghari,

sang nagaedad sia sing duha ka
piilo kag lima ka tuig, kag naghari sia

sing duha ka pulo kag siam ka tuig sa

lerusalem. Kag ang ngalan sang iya

iloy amo si Abia, nga anak ni Sakarias.

2 Ginhimo niya ang matadlung sa

mga mata ni lehoha, sono sa tanan nga
ginhimo ni Dabid, nga iya amay.

3 Nahanungud sa iya, sa nahauna nga
tuig sang iya paghari, sa nahauna nga
bulaii, ginbuksan niya ang mga gawang

sang Balay ni lehoba, kag ginkaayo niya
sila.

4 Kag ginpakari niya ang mga saser-

dote kag mga Lebinhon, kag gintipon
niya sila sa balaligyaan sang Sidlangan,

5 Kag nagsiling sia sa ila :
" Pama-

tii-ninyo ako, mga Lebinhon. Magpala-
kabalaan-kamo karon, kag balaanon-nin-
yo ang baldy ni lehoba, nga Dios sang
inyo mga ginikanan, kag pagakuhaon
ninyo sa balaan nga puluy-an ang ka-
higkoan

;

6 Kay ang aton mga ginikanan nagla-

lalis, kag naghilimo sila sang malain sa
mga m.ata ni lehoba, nga aton Dios ; kag
ginbayaan nila sia kag gintalingi nila ang
ila mga mata gikan sa Puluy-an ni leho-

ba, kag gintalalikdan nila sia

;

7 Kag gintakpan pa nila ang mga ga-

wang sang alagyan, kag ginpalong nila

ang mga lamprahan, kag wala sila mag-
suhmog sang mga pahamut, bisan nag-
halalad sila sang halad nga sinunog sa

balaan nga Puluy-an sa Dios ni Israel.

8 Kag ang kaakig ni lehoba j^ara sa

ibabaw sang luda kag sang lerusalem,

kag gintugyan niya sila sa paghinakit,

kag sa kahapayan, kag sa mga panihol
subung nga ginatan-aw ninyo sang inyo
mga rfiata.

9 Kag yari karon, bangud sini ang
aton mga ginikanan nagkalapukan sa

hinganiban ; kag ang aton mga anak nga
lalaki, kag ang aton mga anak nga babae,

kag ang aton mga asawa yara sa kabi-

hagan.
10 Karon, yara sa akon tagiposooH

sa pagpakigkatipan kay lehoba, nga Di-

os sa Israel, agud nga magpalayo sa

aton ang kaakig sang iya kasingkal.

11 Mga anak ko, indi kamo magpabu-
yanbuyan karon; kay sa inj^o nagpili

si lehoba, agud nga magtindug kamo sa

atubangan niya,_sa pagpulaw sa ij^a pag-

alagdan, kag nga manginalagad kamo
niya kag nga magsulunog kamo sa iya

sing pahamut"
12 Kag ang mga Lebinhon nagtililin-

dug : si Mahat, nga anak ni Amasai, si lo-

el, nga anak ni Asarias, sa mga inanak

sang mga Koatinhon ; kag ang mga in-

anak ni Merari : si Kis, nga anak ni Abdi,

kag si Asarias, nga anak ni lehaleleel

;

kag sa mga Gersoninhon, si loa, nga

anak ni Sima, kag si Eden, nga anak ni

loa;
13 Kag sa mga inanak ni Elesapan:
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si Simri kag si lehiel ; kag sa mga ina-

nak ni Asap : si Sakarias kag si Ma-
tanias

;

14 Kag sa mga inanak ni Hemaii : si

lehiel kag si Simi ; kag sa mga inanak

ni ledutun : si Semaia kag si Usiel.

15 Kag nagtilipon sila sa ila mga
utud, kag nagpalakabalaan sila kag nag-

sululud sila sono sa sogo sang had, si-

ling sang mga polong ni lehoba, nga sa

pagtinlo sang Balay ni lehoba.

16 Kag nagsululiid ang mga saserdo-

te sa sulud sang Balay ni lehoba nga sa

pagtinlo sa iya ; kag ginpagowa nila ang
tanan nga kahigkoan, nga nakita nila sa

simbahan ni lehoba, sa patyo sang Ba-
lay ni lehoba, kag ginbaton ini sang
mga Lebinhon sa pagpagowa sa iya sa

kasulgan sang Kedron.
17 Kag nagsulugud sila sa pagpakaba-

laan sa iya sang nahauna Jiga adlaw
sang nahauna nga bulan, kag sa ikawalo
ka adlaw sang bulan nagsululiid sila sa

alagyan ni lehoba, kag ginpakabalaan
nila ang Balay ni lehoba sa sulud sang
walo ka adlaw ; kag sa ikapulo kag anum
ka adlaw sang nahauna nga bulan nata-

pus nila.

18 Kag nagsululiid sila sa sulud sa

hari nga si Esekias, kag nagsililing sila :

" Natinloan na namon ang bug-os nga
Balay ni lehoba, ang halaran sang halad

nga sinunog kag ang tanan niya nga
mga gamit, kag ang latok sang mga ti-

napay sa pasunud kag ang tanan rAyo.

nga mga gamit

;

19 Subung man gin-aman liwan kag
ginpakabalaan namon ang tanan nga
mga gamit nga ginsikway sang hari nga
si Akas, sang naglxari sia sa iya pagka-

mabudhion ; kag yari karon, yadto sila

sa atubangan sang halaran ni lehoba."

20 Kag nagbangon sa aga pa gid ang
hari nga si Esekias, kag gintipon niya
ang mga pangolo sang banwa ; kag nag-
taklad sia sa Balay ni lehoba.

21 Kag nagdala sila sang pito ka mga
tinday nga baka nga lalaki, kag pito ka
karnero, kag pito ka kordero, kag pito

ka kanding nga lalaki, nga sa halad tu-

ngad sang sala nga sa ginharian, kag nga
sa balaan nga Puluy-an, kag nga sa

luda. Kag nagsiling ang hari sa mga
saserdote, nga mga inanak ni Aaron, nga
maghalalad sila sa ila sa ibabaw sang
halaran ni lehoba.
22 Kag ginpugutan nila ang mga ba-

ka, kag ang mga saserdote nagbaton
sang dugo, kag ginsablig nila ini sa iba-

baw sang halaran ; kag ginpugutan nila

ang mga karnero, kag ginsablig nila ang
dugo sa ibabaw sang halaran. Kag gin-

pugutan nila ang mga kordero, kag gin-

sablig nila ang clugo sa ibabaw sang ha-

laran.

23 Kag ginpapalapit nila ang mga
lalaki nga kanding sa halad tungad sang
sala sa atubangan sang hari kag sa atu-

bangan sang katilingban, kag ginbulu-

tang nila sa ibabaw nila ang ila mga
kamut.

24 Kag ginpugutan sila sang mga sa-

serdote, kag ginhalad nila ang dugo
tungud sang sala, sa ibabaw sang hala-

ran, nga sa katumbasan tungud sang
bug-OS nga Israel ; kay tungud sa bug-os
nga Israel nagsiling ang hari nga. pag-
himoon ang halad nga sinunog kag ang
halad tungud sang sala.

25 Kag ginbutang niya angmga Lebin-
hon sa Balay ni lehoba nga may mga
apiping, kag mga salterio, kag mga arpa,

sono sang sogo ni Dabid, kag ni Gad,
nga manugtuluk sang hari, kag ni Na-
tan, nga manalagna ; kay ang sogo nag-

abui. gikan sa kamut ni lehoba, tungud
sang kamut sang iya mga manalagna.

26 Kag nagtilindug didto ang mga
Lebinhon nga may mga tulungon sang
musika ni Dabid, kag ang mga saserdote

nga may mga budyong.

27 Kag nagsogo si Esekias, nga ihalad

ang halad nga sinunog sa halaran ; kag
sa oras nga ginsugdan ang halad nga si-

nunog, nagsugud man ang kalantahon
ni lehoba upud ang mga budyong kag
upud ang pagbuylog sang mga tulungon
sang musika ni Dabid, nga hari sa Israel.

28 Kag ang bug-os nga katilingban

nagyaub, kag ang mga manugkanta
nagkilinanta, kag ang mga budyong
nagpalatunog, ang tanan tubtub nga
natapus ang halad nga sinunog.

29 Kag sang pagkatapus nila sa pag-

halad sang halad nga sinunog, nagduluko
ang hari kag ang tanan nga mga yara
upud sa iya, kag naglayaub sila.

30 Kag ang hari nga si Esekias kag
ang mga dunganon nagsililing sa mga
Lebinhon nga magdalayaw sila kay
lehoba upud ang mga polong ni Dabid,

kag ni Asap, nga manugtulok ; kag sila

! nagdalayaw sa iya nga may dakung ka-
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lipay, kag naglayaub sila kag naghapa
sila.

31 Kag naghainbal si Esekias kag
nagsiling: "Karon nagpahanungiid ka-
mo kay lehoba ; busa palalapit-kamo
kag magdala-kamo sing mga halad kag
sing mga halad sa pagdayaw sa Balay ni

lehoba." Kag ang katilingban nagdala
sing mga halad kag mga halad sa pag-
dayaw, kag ang tanan nga tagiposoon
nga maayo sing kabubut-on naghalad
sang mga lialad nga sinunog.

32 Kag ang kadamuon sang mga halad
nga sinunog, nga gindala sang katiling-

ban nanginkapitoan ka baka, isa ka
gatus ka karnero kag duha ka gatus ka
kordero : ini nga tanan nga sa halad
nga sinunog kay lehoba.

33 Kag ang wan figa mga butang nga
ginbalaan nanginanum ka gatus ka tin-

day nga baka, kag tatlo ka libo ka obe-
ha.

34 Apang diyotay lamang ang mga
saserdote, kag indi sila tuman sa pagpa-
manit sang tanan nga mga halad nga
sinunog ; kag ang ila mga utud, nga mga
Lebinhon, nagbululig sa ila tubtub nga
natapus nila ang buluhaton, kag tubtub
nga nagpakabalaan ang mga saserdote

;

kay ang mga Lebinhon iabing matad-
lung sa tagiposoon sang mga saserdote,
sa pagpakabalaan sa ila.

35 Kag may mga halad man nga sinu-

nog sa kabugana nga may mga sapay
sang mga halad sa paghidaet kag nga
may mga halad nga ilimnon. Kag na-
pahauli angpag-alagdan sang Balay ni

lehoba.

36 Kag nagkasadya si Esekias kag
ang bug-OS nga banwa, tungud kay gin-

aman sang Dios ang banwa ; kay ang
butang nahuman sa madali gid.

Si Esekias nagahiwat sang Paskua nga nsay

dakung pagtahud.

O/^ KAG nagpadala si Esekias sa^^ bug-OS nga Israel kag luda, kag
nagsulat man sia sing mga sulat sa Ep-
raim kag sa Manases, agiid nga mag-
alabut sila sa lerusalem sa Balay ni

lehoba, sa paghiwat sang Paskua kay
lehoba, nga Dios ni Israel.

2 Kag nakigsapul ang hari sa mga
dunganon kag sa bug-os nga katilingban
sa lerusalem, nga sa paghiwat sang Pas-
kua sa ikaduha ka bulan.

3 Kay sa sadtong panag-on wala sila

raakahiwat sa iya, tungud kay wala sing
tuman nga mga saserdote nga mga gin-
pakabalaan, bisan ang banwa wala mag-
tipon sa lerusalem.

4 Kag ang butang nagpahamuut sa
mga mata sang hari kag sa mga mata
sang bug-OS nga katilingban.

5 Kag nagtalapat sila sini sa pagpa-
bantala sa bug-os nga Israel, kutub sa
Beer-seba tubtub sa Dan, agud nga mag-
alabut sila sa paghiwat sang Paskua
kay lehoba nga Dios ni Israel, sa leru-

salem ; kay sa sulud sang m.adamu gid
Tiga mga tiiig wala nila mahiwat sia sono
sang nasulat.

6 Kag ang mga manugdalagan nagla-
lakat sa bug-os nga Israel kag luda, nga
may mga sulat sa kamut gikan sa hari kag
sa iya mga dunganon, kag sono sang
kinasogo sang hari, nga nagasiling

:

"Mga inanak ni Israel, balalik-kamo
kay lehoba, nga Dios ni Abraham, ni

Isaak kag ni Israel, agud nga sia mag-
balik sa mga sa tunga ninyo nga naka-
palagj'^o, nga nabayaan sang nabilin, sa

kamut sang mga hari sa Asur.

7 Kag indi kamo magmanginsubung
sang inyo mga ginikanan kagsubung sang
inyo mga litud, nga nagmabudhion ba-
tok kay lehoba, nga Dios sang ila mga
ginikanan, sa bagay nga gintugyan niya
sila sa kahapayan, subung sang ginatan-
aw ninyo.

8 Busa karon, indi ninyo pagpakatig-
ahon ang inyo tingkoy, subung sang inyo
mga ginikanan ; ihatag-ninyo ang kamut
kay lehoba, kag kalari-kamo sa iya ba-
laan nga Puluy-an, nga ginpakabalaan
niya sia sa gihapon ; kag alagda-ninyo si

lehoba, nga inyo Dios, kag ang kaakig
sang iya kasingkal magapalayo sa inyo.

9 Kay kon magbalalik kamo kay le-

hoba, ang inyo m.ga litud kag ang inyo
mga anak manginiligoon sang kalooy sa

atubangansang mga nagdalala sa ila nga
mga bihag, kag magabalalik sila sa sini

nga duta ; kay si lehoba, nga inyo Dios,

inahinoklogon kag maloloy-on, kag indi

sia magatalingi sa inyo sang iya nawung
kon kamo magbalalik sa iya."

10 Kag ang mga manugdalagan nag-

alagi sa banwabanwa sa duta sang Ep-
raim kag Manases tubtub sa Sabulon

;

kag nagkaladlaw kag nagululigyat sila sa

ila.

11 Walay sapayan ang iban sa Aser,
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sa Manases, kag sa Sabulon nagpalau-
biis kag nag-alabut sila sa lerusalem.

12 Aug kamut ni lehoba vara man sa

luda sa paghatag sa ila sing isa ka tagi-

posoon, nga sa pagtuman sang balita

sang hari kag sang mga dunganon, sono
sa polong ni lehoba.

13 Kag nagtipon sa lerusalem ang ma-
damu nga tinawo nga sa paghiwat sang
piesta sang mga tinapay nga walay ta-

pay sa bulan nga ikaduha : isa ka daku
gid nga katipunan.

14 Kag nagtilindug sila kag ginkuha
nila ang mga halaran nga yara sa leru-

salem, kag ginkuha nila ang tanan nga
mga halaran sa mga pahamut, kag gin-

halaboy nila sila sa kasulgan sang Ke-
dron.

15 Kag ginpugatan nila ang Paskua
sa ikapulo kag apat sang bulan nga ika-

duha; kay ang mga saserdote kag ang
mga Lebinhon nagkalahu3^a kag nag-
palakabalaan sila, kag gindalala nila ang
mga halad nga sinunog sa Baldy ni le-

hoba.
16 Kag nagtilindug sila sa ila mga

duug sono sang tulumanon sang kaso-
goan ni Moises, nga tawo sang Dios.

Ang mga saserdote nagsalablig sang du-
go nga ginoaion nila sa mga kamut sang
mga Lebinhon.

17 Tungud kay may madamu gid sa

katilingban nga v»'ala pa magpakabalaan,
ang mga Lebinhon nangintululinan sa

pagpugut sang mga paskua tungud sang
tanan nga mga wala magpaninlo, sa

pagpr»kabalaan sa ila nga kay lehoba.
18 Kag ang isa ka daku nga kadam-an

sang banwa, madamu san5; mga iya ni

Epraim, ni Manases, ni Isakar kag ni Sa-
bulon, nga wala pa magpaninlo, kag nag-
kalaon sila sang Paskua, nga indi sono
sa nasulat. Apang si Esekias nagpanga
muyo tungud sa ila, nga nagasiling

:

" Si lehoba, nga among maayo, mag-
himo sia sing katumbasaa tungud sa
tanan nga nahanda ang iya tagiposoon
sa pagpangita sa Dios,

19 Kay lehoba, nga Dios sang ila mga
ginikanan, bisan pa wala ini sono sang
pagpaninlo sang balaan nga Puluy-an."
20 Kag ginpaniatian ni lehoba si Ese-

kias, kag gin-ayo niya ang banv*'a.

21 Busa ginhiwat sang mga inanak ni

Israel, nga didto sa lerusalem, ang pies-

ta sang mga tinapay nga walay tapay,

sa pito ka adlaw, nga may daku nga ka-

lipay ; kag ang mga Lebinhon kag ang
mga saserdote nagdalayaw kay lehoba
sa adlawadlaw nga may mga garnhanan
nga galamiton ni lehoba.

22 Kag naghambal si Esekias sa tagi-

posoon sang tanan nga mga Lebinhon
nga may maayo nga ihibalo sa butang ni

lehoba ; kag nagkalaon sila sang hinalad

sa piesta sa pito ka adlaw, nga nagaha-
lalad sila sang mga halad sa paghidaet,

kag nagdalayaw sila kay lehoba, ang
Dios sang ila mga ginikanan.

23 Kag ang bug-os nga katilingban

nagtapat, nga maghiliwat sila sing pito

pa ka adlaw ; kag naghiliwat sila sing

pito pa ka adlaw nga may kasadya.

24 Kay si Esekias, nga hari saluda, nag-
hatag nga sa halad nga binayaw sa kati-

lingban sing isa ka libo ka baka nga lala-

ki, kag pito ka libo ka obeha ; kag nagha-
latag ang mga dunganon sa halad nga
binayaw sa katilingban sang isa ka libo

ka baka nga lalaki kag napulo ka libo

ka obeha ; kag nagpalakabalaan ang
madamu gid nga mga saserdote.

25 Kag, nagkalipay ang bug-os nga
katilingban sa luda, kag ang mga saser-

dote kag ang mga Lebinhon pati ang
bug-OS nga katilingban, nga nag-alabut
gikan sa Israel, kag ang mga dumu-
luong nga nag-alabut gikan sa duta sa

Israel kag ang mga nagapuluyo sa luda.

26 Kag may daku nga kasadya sa leru-

salem ; kay kutub sang niga kaadlawan
ni Salomon, nga anak ni Dabid, nga hari

sa Israel, wala sing bisan ano nga kaa-
ngay sa lerusalem.

27 Kag nagtilnindug ang mga saser-

dote nga mga Lebinhon kag ginpaka-
maayo nila ang banw^a ; kag ang tingug
nila ginpamatian, kag ang ila panga-
muyo nag-abut sa Pulu3'"-an sang iya
pagkabalaan, sa mga langit.

3-1 KAG sang natapus ining tanan, ang
• tanan nga mga taga-Israel, nga

didto sila, naggulowa sila sa mga ka-
banwaan sa luda, kag ginpamoong
nila ang mga larawan kag ginpangutiid
niia ang mga Asherira, kag ginguluba
nila ai:g mga mataas nga duug kag ang
mga halaran sa bug-os nga luda kag
Benyamin, kag sa Epraim kag sa Ma-
nases, tubtub sa himpit nga pagubus.
Kag nagpalauli ang mga inanak ni Is-

rael sa ila mga banwa, ang tagsatagsa
sa iya kaugalingon.
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Glnapalaagisud liwan ni Esekies ang pas-alagdan

sang mga Lebinhon.

2 Kag gintukud ni Esekias ang mga
bii.ahin sang mga saserdote kag sang
mga Lebinhon, sono sa ila mga panghi-
kot, ang tagsatag a sono sang iya pag-
alagdan, ang mga saserdote subung man
ang mga Lebinhon, nga sa halad nga sinu-

nog, kag nga sa mga halad sa paghidaet,
agud nga mag-alagad si la, kag agud nga
magdalayaw kag magololog sila hay le-

hoha sa mga gawang sang mga dulugan
ni lehoba.

3 Kag ang pahat sang hari glnkuha
sa iya mga pagkabutang nga sa mga
halad nga sinunog sa aga kag sa hapon,
kag sa mga halad nga sinunog sang mga
sabado, kag sa mga lati kag sa mga
pinat-in nga piesta, subung sang nasulat

sa kasogoan ni lehoba.

4 Kag nagsiling man sia sa banwa, sa

mga pumuluyo sa lerusalem, nga mag-
halatag sila sang pahat sa mga saserdote
kag sa mga Lebinhon, agud nga mag-
mabakud sila sa kasogoan ni lehoba.

5 Kag sang naglapnag ini nga sogo,

ang mga inanak ni Israel nagdalala sang
madamu nga mga nahaunang mga bu-
nga sang trigo, sang duga sang ubas,

sang lana, sang dugos kag sang tanan nga
mga patubas sang mga latagon ; kag nag-
dalala sila sing bugana sang mga ikapulo
sang tanan.

6 Kag ang mga inanak ni Israel kag
ni luda man, nga nagpuluyo sa mga
banwa sa luda, nagdalala sila man sang
ikapulo sang mga baka kag sang mga
obeha, kag sang ikapulo sang mga
butang nga balaan nga ginbalaan nila

kay lehoba, nga ila Dios, kfeg ginbutang
nila sila nga mga tinumpoktumpok.

7 Sa bulan nga ikatlo nagsulugud sila

sa pagtukud sadtong mga tinumpok-
tumpok, kag nahuman nila sila sang
ikapito ka bulan.

8 Kag si Esekias kag ang mga dun-
ganon nagkaladto sa pagtan-aw sang
mga tinumpoktumpok, kag ginpakama-
ayo nila si lehoba kag ang iyang banwa
nga Israel.

9 Kag nagpamangkot si Esekias sa

mga saserdote kag sa mga Lebinhon
nahanungud sang mga tinumpoktum-
pok.

10 Kag naghambal si Asarias, nga
pangolo nga saserdote, sa panimalay ni

Sadok, kag nagsiling: "Kutub nga
nagsulugud sa pag-abut diri ang halad
nga binayaw sa Balay ni lehoba, nagka-
laon kami kag nagkalabusug kami, kag
nasalin sa iya sing bugana ; kay ginpa-
kamaayo ni lehoba ang iya banwa, kag
ang nasalin amo ining daku nga kada-
muon.

1

1

Kag nagsogo si Esekias, nga mag-
alaman sila sang mga hulot sa Balay ni

lehoba, kag gin-aman nila sila.

12 Kag gindala nila sing matutum
gid ang halad nga binayaw kag ang
ikapulo, kag ang mga balaan nga bu-
tang. Kag si Konanias nga Lebinhon,
nangintululinan sa ila, subung nga ma-
nugdumala kag si Simi, nga iya utud,
ranginikaduha.

13 Kag si lehiel, si Asasias, si Nahat,
si Asael, si lerimot, si losabad, si Eliel,

si Ismakias, si Mahat kag si Benaia,
nangintulugyanan sa idalum sang pag-
dumala ni Konanias kag ni Simi, nga
ij^a litud, sa sogo sang hari nga si Ese-
kias, kag ni Asarias, nga manugdumula
sa Balay sang Dios.

14 Kag si Kore, nga anak ni Imna, nga
Lebinhon, nga manugbantay sang ga-
wang sa Sidlangan, nangintuluiinan
sang mga halad nga kinabubut-on nga
ginhilimo sa Dios, sa pagpanagtag
sang halad nga binayaw kay lehoba
kag sang mga butang nga balaan gid.

15 Kag sa iya luyo, sa mga kabanwaa-
nan sang mga saserdote yara si Eden,
kag si Minyamin, si lesua, si Semaia, si

Amarias kag si Sekanias, sa tulin nga
sa pagpanagtag nga may katutum sa ila

mga U'ud, sono sa ila mga binahin, sa

dalagku subung man sa magamay,
16 Labut sang mga napanulat sa ila

mga kaliwat subung nga mga lalaki sa

tatlo ka tuig pa ibabaw, sa tanan nga
mga nagasululud sa Balay ni lehoba, sa

tagsa ka adlaw nga sa buluhaton sa

adiaw sa pag-alagdan sang ila mga
tulin, sono sang ila mga binahin

;

17 Kag sa mga saserdote nga napa-
nulat, sono sang ila mga panimalay nga
ir.amay, subung man sa mga Lebinhon,
sa edad nga duha ka pulo ka tuig pa
ibabaw, sono sa ila mga tulin kag sono
sang ila mga binahin,

18 Kag sono sang listahan sa tanan
nila nga mga kabataan, sa ila mga asa-

wa, sa ila mga anak nga lalaki kag sa

ila mga anak nga babae, sa bug-os nga
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katilingban ; kay sa ila pagkatutum nag-
pakabalaan sila nga sa pagkabalaan

;

19 Kag nga sa mga anak ni Aaron,
nga mga saserdote, sa mga latagon, sa

mga halalban sang ila mga kabanwaa-
nan, may mga tawo nga natudlo sa

ila ngalan sa pagpanagtag sing mga
pahat sa tanan nga mga laiaki sa tunga
sang mga saserdote kag sa tanan nga sa

tunga sang mga Lebinhon nganapanulat
sa listahan sang mga panimala5^
20 Sa sini nga bagay ginhimo ni Ese-

kias sa bug-os nga luda, kag ginbuhat
niya ang maayo, kag ang matadlung kag
ang matuud sa atubangan ni lehoba, nga
iya Dies.

21 Kag sa tanan nga ginsugdan niya
sa pag-alagdan sa Balay sang Dios, kag
sa kasogoan kag sa mga sogo, ginpangi-
ta niya ang iya Dios, kag ginhimo niya
ini sa bug-os niya nga tagiposoon, kag
nagbugana sia.

Pagsalakay ni Senakerib.—Ang kalaglagan

sang iya kssoldadosan.

OQ SA tapus sining mga butang, kag^^ sining katutum, nag-abut si Sena-
kerib, nga hari sang Asur, kag nagsulud
sa luda, kag nagpahamtang sang dulu-
gan batok sang mga kabanwaanan nga
mga mabakud ; kag naghunahuna sia sa
pagbukas sing litik sa ila.

2 Kay sang nakita ni Esekias ang pag-
abut ni Senakerib, kag ang iya nawung
napahamtang sa pagpakigaway sa Jeru-

salem,

3 Nagpakigsapul sia sa iya mga dun-
ganon, kag sa iya mga maisug nga tawo,
nahanungud sa pagtampok sang mga tu-

buran sang mga tubig nga yadto sa gov.^a

sang banwa, kag nagbululig sila sa iya.

4 Kay nagtipon ang madamu nga ban-
wa ; kag gintampokan nila ang tanan nga
mga tuburan kag ang suba nga nagailig
sa tunga sang kadutaan, nga nagasiling :

''

i
Kay ngaa bala sa pag-abut sang mga

hari sa Asur makakita sila sang madamu
nga mga tubig ?

"

5 Kag nagbaskug sia, kagginpatindug
liwan niya ang bug-os nga kuta nga nag-
kalaguba kag ginpataas niya sia tub-

tub sa mga tore, kag ginpatindug niya
ang isa pa ka kuta sa gowa ; kag ginba-
kud niya ang Milo sa banwa ni Dabid,
kag naghimo sia sing mga sumbiling kag
sing mga taming.

6 Kag naghatag sia sing mga pangolo
sa pag-awayan sa banwa, kag gintipon
niya sila sa iya sa balaligyaan sa
gawang sang banwa, kag ginhambal ni-
ya sila sa tagiposoon nila, nga nagasi-
ling:

7 "Palamakud-kamokagmagmalig-on
kam^o. Dili kamo magkalahadluk, bisan
magmatalaw-kamo bangud sang hari sa
Asur, bisan bangud sang bug-os niya
nga kadam-an ngaupud sa iya, kay may
madamu sa aton nga labi pa sa iya.

8 Upud sa iya yara ang butkon nga
unud,_apang iipud sa aton yara si leho-
ba, nga aton Dios, nga sa pagbulig sa
aton, kag sa pag-away sa aton mga pag-
awayan." Kag nagsandig ang banwa sa
mga polong ni Esekias, nga hari sa luda.

9 Sa tapus sini si Senakerib, nga hari
sang Asur, sang didto sia nga nagalibot
sang Lakis kag upud sa iya ang bug-os
niya nga kagamhanan,ginpadala niya ang
iya mga alagad sa Jerusalem kay Eseki-
as, nga hari sa luda, kag sa tanan nga
mga taga-Iuda, nga yadto sila sa Teru-
salem, nga nagasiling

:

10 " Amo ining ginasiling ni Senake-
rib, nga hari sang mga Asur : i Sa ano bala
nagasalalig kamo, agud nga magpuluyo
kamo nga mga nalibutan sa Jerusalem ?

11 iWala bala kamo pagsugyota ni
Esekias nga sa pagtugyan sa inyo sa ka-
matayon, sa gutum kag sa uhaw, sang
nagasiling sia : Si lehoba, nga aton Di-
os, magaluwas sa aton gikan sa kamut
sang hari sa Asur ?

12 l Indi bala si Esekias ang nagkuha
sang inyo mga mataas nga duug kag
sang iya mga halaran, kag wala bala sia

magsogo sa luda kag sa Jerusalem nga
nagasiling : Sa atubangan sang isa la-

mang ka halaran magasilimba kamo,
kag sa ibabaw niya magasulunog kamo
sing pahamut f

13 I Wala bala kamo makahibalo sang
ginhimo ko, ako kag ang akon mga gini-

kanan, sa tanan nga mga banwa sang ka-
dutaan ? Ang mga dios sang mga kata-
wohan sang mga kadutaan, i nakasarang
bala sila sa pagluwas- sang ila duta sa
akon kamut ?

14 iSin-o bala sang tanan nga mga
dios sadtong mga katawohan, nga ginta-
gudilian sang akon mga ginikanan, naka-
sarang sa pagluwas sang iya banwa sa
akon kamut, agud i ga ang inyo Dios
makaluwas sa inyo sa akon kamut ?
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15 Kag karon, dili kamo magpalim-
bong kay Esekias, bisan magsugyot sia sa

in3'0 sing subung sini, bisan magpati ka-

mo sa iya ; kay waki gid sing Dios, sa

bisan ano nga katawohan, sa bisan ano

nga ginharian nga nakasarang sa pag-

luwas sang iya banwa sa akon kamut kag

sa kamut sang akon mga ginikanan, i labi

na gid nga indi makasarang ang inyo mga
dios pagluwas sa inyo sa akon kamut ?

"

16 Kag iban pa nga mga butang giu-

halambal sang iya mga alagad batok sa

Dios rga si lehoba, kag batok sa iya

alagad nga si Esekias.

17 Nagsulat man sia sang mga sulat

nga nagabuyayaw kay lehoba, nga Dios

ni Israel, nga nagahambal batok sa iya,

nga nagasiling :
" Subung nga ang mga

dios sang mga katav/ohan sang mga ka-

dutaan wala makasarang sa pagluwas

sang iya banwa sa akon kamut, subung
man ang Dios ni Esekias, indi sarang ma-
kaiuwas sang iya banwa sa akon kamut."

18 Kag nagsingit si!a sa mabaskug nga

tingug sa hinudiyo, sa banwa sa lerusa-

lem, nga yadto sa kuta, nga sa pagpali-

sang sa ila kag sa pagpakulba sa ila, nga
sa pagkuha sang banwa.

19 Kag naghalambal sila batok sang

Dios sa Jerusalem subung nga batok

sang mga dios sang mga banwa sang

duta, nga binuhatan sila sang kamut sang

mga tawo.
20 Kag ang hari nga si Esekias, kag

ang manalagna nga si Isaias, nga anak
ni Amos nagpalangamuyo tungud sini,

kag nagtuluaw sila sa langlt.

21 Kag si lehoba nagpadala sang isa

ka manugtunda, nga nagpanas sting ta-

nan nga mga raaisug nga manugaway,
kag ang mga manugdumala, kag ang m,ga

pangolo sa dulugan sang hari sa Asur
;

kag si Senakerib nagpauli nga may kahu-

ya sa nawung sa iya duta ; kag sang nag-

sulud sia sa balay sang iya dios, didto

ginpatay sia sa hinganiban sang mga
naggulowa sa iya mga kasudlan.

22 Kag ginluwas ni lehoba si Esekias

kag ang mga pumuluyo sa lerusalem sa

mga kamut ni Senakerib, nga hari sa A-
sur, kag sa mga kamut sang tanan, kag
ginbantayan niya sila sa bug-os nga pali-

bot.

23 Kag madamu ang mga nagdaiala

sing halad kay lehoba, sa lerusalem, kag
sing mga butang nga malahalon kay
Esekias, nga hari sa luda, nga sa olehe

j

sini ginpakataas sia sa mga mata sang ta-

nan nga mga katawohan.

Balatian ni Esekias.—Mga msnugkason gikan

sa Ba'jilonia.—Mga tnangad kag kabu2,ana

ni Esskias.—Ang iya kaniataycu.

24 Sa sadtong mga adlaw nagbalatian
sa kamatayon si Esekias ; kag nagpanga-
muyo sia kay lehoba, nga naghambal sa

iya, kag ginhatagan sia niya sing isa ka
tanda.

25 Apang si Esekias wala magbalus
sono sang kaaj^ohan, nga ginhimo sa

iya ; kondi nga nagmatinaastaason sia sa

tagiposoon ; kag nag-abut ang kaakig
batok sa iya, kag batok sa luda kag sa

lerusalem.
26 Kag sang nagpaubus si Esekias sa

pagkataas sang iya tagiposoon, sia kag
ang mga pumuluyo sa lerusalem, wala
mag-abut sa ibabav/ nila ang kaakig ni

lehoba sa mga kaadlawan ni Esekias.

27 Kag si Esekias may daku gid nga
mangad kag daku gid nga himaya, kag
naghimo sia sang mga bahandi sang
pilak kag sang bulawan, kag sang mga
malahalon nga mga bato, kag sang mga
pahamut, kag sang mga laming kag sang
tanan nga mga huj'as nga halandumon

;

28 Kag mga tambubo nga sa patubas
sa trigo kag sa duga sang ubas, kag sa

lana, kag mga palasudlan sang kahayu-
pan sa tagsa ka naigoan, kag mga pina-

nong sa mga palasudlan.

29 Nag-angkon man sia sing mga
kabanwaanan, kag sing mga pinanung
sang mga obeha kag sang mga baka sa

kabugana gid ; kay ginhatagan sia sang
Dios sing dalagku gid nga mga pagka-
butang.

30 Amo sia, si Esekias, ang nagtam-
pok sang tuburan sa ibabaw sang mga
tubig sa Gihon, kag ginpailig niya sila

sing tadlung pa idalum sa Katundan
sang banwa ni Dabid. Kag nagbugana
si Esekias sa tanan niya nga mga bulu-

haton.

31 Kag amo ini, sang pag-abut sang
mga manugkagon sang mga dunganon
sa Babilonia, nga nagpaladala sila sa iya

nga sa pagsayud sang katingalahan nga
nahanabu sa sadto nga duta sa Israel,

ginpabayaan sia sang Dios nga sa pag-
tilaw sa iya, nga sa pagkilala sang tanan

nga yara sa iya tagiposoon.

32 Kag ang iban sang mga birmhat^Q
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ni Esekias, kag sang iya maayo nga mga
buhat, yari karon ang tanan nasulat sa

palanan-awon ni Isaias nga manalagna,
nga anak ni Amos, sa Tolon-an sang mga
hari sa luda kag sa Israel.

33 Kag nagtolog si Esekias upud sang

iya mga ginikanan, kag ginlubung nila

sia sa taklaran sang mga lulubngan sang
mga inanak ni Dabid ; kag nagpadungug
sa iya angbug-os nga luda kag ang mga
pumuluyo sa lerusalera, sang pagkapatay
niya ; kag naghari nga salili niya si Ma-
nases, nga iya anak.

Si Manases, harl sa luda, ginapasagiJ-i niya ang

pagdiwata.—Ginabihag sia.—Nagahiaulsul sia

kag ginauli sia sang Dios sa ibabaw sang

iya lingkoran nga barianon.

OO NAGSUGUD sa paghari si Ma-^^ nases, sang nagaedad sia sing

napuio kag duha ka tuig, kag naghari
sia sing kalim-an kag lima ka tuig sa

Jerusalem.
2 Ginhimo niya ang malain sa mga

mata ni Ichoba, sono sang mga kalangil-

aran sang mga katawohan, nga ginsobol

ni lehoba sa atubangan sang mga inanak
ni Israel.

3 Nagpatindug sia liwan sang mga
duug nga mataas nga ginguba ni Ese-

kias, nga iya amay, kag nagpatindug sia

sing mga halaran sa mga Baal, kag nag-
himo sia sing mga Asherim, kag nagyaub
sia sa atubangan sang bug-os nga kasol-

dadosan sang mga langit, kag nag-alagad
sia sa ila.

4 Kag nagpatindug sia sing mga ha-

laran sa Balay ni lehoba, nga naha-
nungud sa iya nagsiling si lehoba

:

*' Sa lerusalem manginamo ang akon
ngalan sa gihapon."

5 Kag nagpatindug sia sing mga ha-

laran sa bug-os nga kasoldadosan sang
mga langit sa duha ka patyo sang Balay
ni lehoba.

6 Kag ginpaagi niya ang iya mga
anak sa kalayo sa nalupyakan sang mga
anak ni Hinom ; kag nagbutang sia sa

buhat sang mga malilihion, kag sang
mga kawilihan, kag sang mga palat-

konon, kag nagpatindug sia sang mga ma-
nugpagowa sang mga espiritu kag sing

mga manugpakot, kag ginpadamu niya
ang paghimo sang malain sa mga mata
ni lehoba, nga sa pagpaakig sa iya.

7 Kag nagbutang sia sing isa ka

larawan nga tinigban nga diosdios, nga
ginhimo niya, sa Balay sang Dio3, nga
nahanungud sa iya nagsiling ang Dios
kay Dabid kag kay Salomon, nga iya

anak: "Pagaibutangko ang akon ngalan
sa gihapon sa sini nga Balay kag sa leru-

salem, nga ginpili ko sia sa tanan nga
mga kabikahan sa Israel

;

8 Kag indi ko na pagahimoon nga
ang till ni Israel magpalaj^o sa duta, nga
gintudlo ko sa inyo mga ginikanan,
lam.ang nga mag-alandamsila sa paghimo
sang tanan nga ginsogo ko sa ila, sono
sang bug-OS nga kasogoan, sang mga pa-

latukuran kag sang mga tulumanon, tu-

ngud sa kamut ni Aloises."

9 Kag ginpatalang ni Manases ang
luda kag ang mga pumuluyo sa lerusa-

lem, nga sa paghimo sing labi pa ka
malain sang mga katawohan, nga gin-

laglag ni lehoba sa atubangan sang
mga inanak ni Israel.

10 Kag naghambal si lehoba kay Ma-
nases kag sa iya banwa ; kag sila wala
magdulungug.

11 Kag gindala ni lehoba batok sa ila

ang mga pangolo sang kasoldadosan
sang hari sa Asur, nga gindakup nila si

Manases nga may mga kav/-it, kag gin-

gapus nila sia sa mga talikala nga tum-
baga, kag gindala nila sia saBabilonia.

12 Kag sang yara sia sa kalisdanan,

nagpakilooy sia sa atubangan ni lehoba,-

nga iya Dios, nga nagapaubus sia sing

daku gid sa atubangan sang Dios sang
ila mga ginikanan.

13 Kag nagpangamuyo sia sa iya, kag
gindaug ang Dios sang iya pangamuyo,
kag nagpamati sia sang iya pakilooy, kag
ginpabalik sia niya sa lerusalem sa iya

ginharian. Kagnakilalani Ivlanases, nga
si lehoba amo ang Dios.

14 Sa tapus sini, ginpatindug niya

ang isa ka kuta sa gowa, sa Katundan
sang banwa ni Dabid nayon sa Gihon,
sa nalupyakan, kag tubtub sa salamputan
sang gawang sang mga Isda, kag gin-

libutan niya ang Opel, kag ginbayaw
niya ang kuta sing mataas gid ; kag
ginbutangan niya sing mga pangolo
sang kasoldadosan sa tanan nga mga
kabanwaanan nga mga mabakud sa

luda.

15 Kag ginkuha niya ang mga dios

sang mga dumuluong, kag ang mga
diosdios sa Balay ni lehoba, kag ang
tanan nga mga halaran nga kinapatiu-
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dug niya sa bukid sang Balay ni lehoba,
kag sa Icrusalem, kag ginhaboy niya sila

sa gowa sang banwa.
16 Kag ginpatindug niya liwan ang

halaran ni lehoba, kag naghalad sia sa

ibabaw niya sang mga halad sa paghi-
daet kag sa pagdayaw ; kag nagsiling sia

sa luda, nga mag-alalagad sila kay le-

hoba, nga Dios ni Israel.

17 Apang ang banwa naghalad pa
sa mga mataas nga duug ; walay sa-

payan, lamang kay lehoba nga ila Dios.

18 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni Manases, kag ang iya pangamuyo sa

iya Dios, kag ang mga polong sang
mga manugtulok, nga naghalambal sa

iya sa ngalan ni lehoba, nga Dios ni

Israel, yari karon, ang tanan nasulat sa
mga Kronika sang mga hari sa Israel.

19 Kag ang iya pangamuyo, kag
paano nga ginpamatian, kag ang tanan
niya nga sala, kag ang iya paglapas,
ang mga duug nga didto ginpatindug
niya ang mga mataas nga duug, kag
ginpatindug niya ang mga Asherim kag
ang mga larawan nga tinigban sang
wala pa sia magpaubus, yari karon, ini

napanulat sa mga Binuhatan ni Ho-
sai.

20 Kag nagtolog si Manases upud sang
iya mga ginikanan, kag ginlubung nila

sia sa iya balay; kag naghari nga salili

•niya si Amon, nga iya anak.

Ang paghari sang madauion nga si Amon.

21 Nagsugud sa paghari si Amon,
sang nagaedad sia sing duha ka piilo

kag duha ka tuig, kag naghari sia sing
duha ka tuig sa lerusalem.

22 Kag ginhimo niya ang malain sa

mga mata ni lehoba, subung sang gin-

himo ni Manases, nga iya amay ; kag si

Amon naghalad sa tanan nga mga
larawan nga tinigban, nga ginhimo ni

Manases, nga iya amay, kag gin-alagad
niya sila.

23 Kag wala magpaubus sia sa atu-

bangan ni lehoba, subung sang pagpau-
bus ni Manases, nga iya amay ; kondi
nga naglalis sia sing labi pa gid.

24 Kag nagpuhon batok sa iya ang
iya mga alagad kag ginpatay nila sia sa

iya balay.

25 Kag ang banwa sang duta napDilas
sa tanan nga mga nagpuluhon batok sa
hari nga si Amon ; kag ang banwa sang

duta naghimo nga hari nga salili

kay losias, nga iya anak.
niya

Si losias, hari sa luda, nagalaglag sang diwata.

Ang tolon^an sang kasoguaa nakita sa

Simbahan.

3 A NAGSUGUD sa paghari si losias,
•" sang nagaedad sia sing walo ka

tuig, kag naghari sia sing katloan kag isa

ka tuig sa lerusalem.
2 Naghimo sia sang matadhmg sa

mga mata ni lehoba, kag naglakat sia

sa mga dalanon ni Dabid, nga iya amay,
nga wala maglipas sa too, bisan sa
wala.

3 Kag sa ikawalo ka tuig sang iya
paghari, sang pam^atan-on pa sia, nag-
sugud sia sa pagpangita sang Dios ni

Dabid, nga iya amay ; kag sa ikapulo
kag duha ka tuig nagsugud sia sa pag-
tinlo sa luda kag sa lerusalem sang
mga mataas nga duug kag sang mga
Asherim, kag sang mga larawan nga
tinigban, kag sang mga lawaran nga
tinunaw.

4 Kag ginguluba nila sa atubangan ni-

ya ang mga halaran sang mga Baal, kag
ginpangutud niya ang mga haligi sang
Adlaw nga yadto sa ibabaw

;
ginboong

niya ang mga Asherim, kag ang mga
larawan nga tinigban kag ang mga lara-

wan nga tinunaw, kag ginbukbuk niya
sila, kag ginsabwag niya ang yah-ok sa
ibabaw sang lulubngan sang mga nag-
halalad sa ila.

5 Kag ginsunog niya ang mga tul-an

sang mga saserdote sa ibabaw sang ila

mga halaran, kag gintinloan niya ang
luda kag ang lerusalem.

6 Kag sa mga kabanwaanan sa Ma-
nases, sa Epraim, sa Simeon kag tub-

tub sa Neptali, kon sayoron sa ila mga
kagub-an, sa palibot,

7 Nagguba sia sang mga halaran kag
ginlinas niya ang mga Asherim, kag ang
mga larawan nga tinigban, kag ginbuk-
buk niya sila, kag ginpangutud niya ang
tanan nga mga haligi sang Adlaw sa

bug-OS nga duta sa Israel ; kag nagbalik
sia sa lerusalem.

8 Kag sa ikapulo kag walo ka tuig sang
iya paghari, sa pagpaninlo sang duta, kag
sang Balay, ginpadala niya si Sapan, nga
anak ni Asalias, kag si Maasias, nga ma-
nuggahum sang banwa, kag si loa, nga
anakni loakas, ngamanugsulat sang mga
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Kronika, agud nga pagkaayohon nila

ang Balay ni lehoba, nga ila Dios.

9 Kag nag-alabut sila kay Hilkia, nga
piiiapakamataas nga saserdote, kag gin-

hatag nila ang kuart'a nga kinasuliid sa

Balay ni lehoba, nga ang mga Lebinhon
?:ga raanugbantay sang atangan nagba-
laton sa kamut ni Manases kag ni Epra-
im, kag sa tanan n£a mga nabilin sa

Israel, kag sa bug-os nga luda, kag sa
Benyamin, kag sang mga pumuluyo sa
lerasulem.

10 Kag gintugyan nila sia sa kamut
sang mga nagahilimo sang buluhaton, sa

mga tululinan sa Balay ni lehoba ; kag
ang nagahilim_o sang buluhaton naghala-
tag sini sa mga nagapalangabudlay sa

Balay ni lehoba, nga sa pagkaayo kag
sa pagbag-o sa iya.

11 Kag gintugyan nila sia sa mga
panday kag sa mga manugpatindug,
agud nga magbalakal sila sing mga bato
nga binasbasan, kag kahoy nga sa inug-
sumpay kag nga sa paghimo sang pag-
pamanday sang mga balay, nga ginlaglag
sila sang mga had sa luda.

12 Kag ining mga tawo nagpalanga-
budlay nga may katutum sa buluhaton.
Kag sa ibabaw nila gintulinan si lahat,

kag si Abdias, nga mga Lebinhon, sa tu-

nga sang mga inanak ni Merari, kag si

Sakarias, kag si Mesulam, sa tunga sang
mga inanak sang mga Koatinhon, agud
nga magdumala sila sang buluhaton : kag
ang tanan nga mga Lebinhon, mga sam-
paton sila sa mga tulungon sa musika.

13 Kag mga tulugyanan sila sang
mga manugdala sang mga lulan kag mga
manugdumala sila sang tanan nga mga
nagahilimo sang buluhaton sa bisan ano
nga pag-alagdan ; kag sa mga Lebinhon
may mga eskiiba, kag mga punoan kag
mga manugbantay sang gawang.

14 Kag sang pagkuha sang kuarta
nga ginsulud sa Balay ni lehoba, nakita
ni Hilkia nga saserdote ang tolon-an

'

sang kasogoan ni lehoba, nga ginhatag
\

sa kamut ni Moises.

15 Kag nagharabal si Hilkia, kag
j

nagsiling kay Sapan, nga eskriba : "Na-
kita ko ang tolon-an sang kosogoan sa
Balay ni lehoba. '^ Kag ginhatag ni Hil-
kia ang tolon-an kay Sapan.

16 Kag gindala ni Sapan ang tolon-an
sa hari kag ginsugid man niya sa hari,

nga nagasiling ; "Ang tanan nga gin-

tugyan sa kamut sang imo mga alagad,
ginatuman nila sia.

17 Ginula nila ang kuarta, nga na-
kita sa Balay ni lehoba, kag gintugyan
sia nila sa kamut sang mga ginpanugya-
nan kag sa kamut sang mga nagahilimo
sang buluhaton."

18 Kag nagsugid si Sapan nga eskri-

ba sa hari, nga nagasiling: "Ang sa-

serdote nga si Hilkia naghati^g sa akon
sing isa ka tolon-aa." Kag ginbasa ini

ni Sapan sa atubangan sang hari.

19 Kag nahanabu, sang pagkabati sang
hari sang mga polong sang kasogoan,
nga ginkusnit niya ang iya mga pa-
napton.

20 Kag ang hari nagsogo kay Hilkia,
kag kay Ahikam, nga anak ni Sapan, kag
kay Abdon, nga anak ni Ivlika, kag kay
Sapan, nga eskriba, kag kay Asaia, nga
alagad sang hari, nga nagasiling :

21 " Lakat-kamo, kag pakisaj^ud-kamo
kay lehoba nga sa akon, kag sa nabilin

sa Israel kag sa luda, nahanungud sang
mga polong sang tolon-an nga nakita;
kay daku ang kasingkal ni lehoba, nga
naula sa ibabaw naton, tungud kay ang
aton mga ginikanan wala magbalantay
sang polong ni lehoba, sa paghimo sono
sa tanan nga nasulat sa sini nga tolon-
an."

22 Kag si Hilkia kag ai g mga gintud-
lo sang hari, nagpalakadto kay Hulda,
nga manalagna nga babae, nga asawa ni
Salum, nga anak ni Tokat, nga anak ni

Hasra, nga bantay sang mga panapton,
nga nagapuyo sia sa lerusalem sa ikadu-
ha ka bahin sang banwa, kag ginhambal
nila sa iya sing subung sini.

23 Kag sia nagasiling sa ila :
" Amo

ining ginasiling ni lehoba, nga Dios sa
Israel : Isiling-ninyo sa lalaki nga nag-
paclala sa inyo sa akon : Amo ining
ginasiling ni lehoba

:

24 Yari karon, pagadalhon ko ang
malain sa ibabaw sini nga duug, kag sa
ibabaw sang mga pamuluyo niya, sono
sang tanan nga mga pagpakamalaut, nga
napanulat sa tolon-an nga ginbasa nila

sa atubangan sang hari sa luda.

25 Tungud kay ginbayaan nila ako kag
nagpasunog sila sing pahamiit sa liwan
nga mga dios, agud nga magpaakig sila

sa akon tungud sang tanan nga mga binu-
hatan sang ila mga kamut, ngani ang
akon kasingkal naula sa ibabaw sini

nga duug kag indi sia mapalong.
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26 Kag nahanungud sang hari sa

luda, nga nagpadala sa inyo sa pagpaki-
sayud kay lehoba, amo ini ang pagaisi-

ling ninyo sa iya : Amo ining ginasiling

ni lehoba, nga Dios ni Israel, nahanu-
ngud sang mga polong nga nabatian mo

:

27 Tungud kay naghomok ang imo
tagiposoon, kag nga nagpaubus ka sa

atubangan sang Dios, sang pagkabati
sang iya mga polong batok sini nga
duug, kag batok sa iya mga pumuluyo

;

kag tungud kay nagpaubus ka sa atu-

bangan nakon, kag ginkusnit mo ang
imo mga panapton, kag naghibi ka sa

akon atubangan, ako man nagpamati sa

imo, siling ni lehoba.
28 Yari karon, magapatipon ako sa

imo mga ginikanan, kag ikaw paga-
tiponan sa paghidaet sa imo lulub-

ngan, kag ang imo mgamata indi maka-
kifca sang tanan nga kalainan, nga
ginapakari ko sa ibabaw sini nga duug
kag sa ibabaw sang iya mga pumuluyo."
Kag ginsugid nila sa hari ining polong.

29 Kag ang hari nagpadala kag ginti-

pon niyaang tanan nga mga tigulangsa
luda kag sa lerusalem.

30 Kag nagtaklad ang hari sa Balay
ni lehoba pati ang tanan nga mga tawo
sa luda, kag ang mga pumuluyo sa

lerusaiem, kag ang mga saserdote, kag
ang mga Lebinhon, kag ang bug-os nga
banwa, kutub sa labing daku tubtub sa

labing diyotay ; kag ginbasa sa idulu-

ngug nila ang tanan nga mga polong
sang tolon-an sang katipan, nga nakita

sa Balay ni lehoba.

31 Kag nagtindug ang hari sa iya

duug, kag nagpakigkatipan sia sa atuba-
ngan ni lehoba, sa paglakat sa olehe ni

lehoba, kag sa pagbantay sang iya mga
sogo, sang iya mga pagpamatuud, kag
sang iya mga palatukuran, sa bug-os
niya nga tagiposoon, kag sa bug-os niya
nga kalag, sa pagbutang sa buhat sang
mga polong sang katipan nga napanulat
sa sini nga tolon-an.

32 Kag ginpasuliid niya sa katipan

ang tanan nga mga yadto sa lerusalem
kag sa Benyamin ; kag ang mga pumu-
luyo sa Jerusalem naghilimo sono sa

katipan sang Di«j?, sang Dios sang ila

mga ginikanan.

33 Kag ginkuha ni losias ang tanan
nga mga kalangil-aran sa tanan nga
mga duta nga nahanungud sa mga
inanak ni Israel ; kag ginhimo niya sa

tanan nga mga didto sa Israel nga mag-
alalagad sila kay lehoba, nga ila Dios.
Sa bug-os niya nga panag-on wala sila

magpalalayo sa pagsunud kay lehoba,
nga Dios sang ila mga ginikanan.

Nagfllitwat si Icsias sang; isa ka dakti n|a

Paskua kay leboba.

3K KAG si losias naghimo sang
"^ Paskua kay lehoba, sa lerusa-

lem ; kag ginpugutan nila ang Paskua sa
ikapulo kag apat sang nahauna nga
bulan.

2 Kag ginbutang niya ang mga saser-

dote sa ila mga tulin, kag ginpalig-on
niya sila sa pag-alagdan sang Balay ni

lehoba.

3 Kag nagsiling sia sa mga Lebinhon
nga nagapalanoon sa bug-os nga Israel,

kag nga mga balaan sila kay lehoba

:

" Ibutang-ninyo ang kaban nga balaan
sa Balay, nga ginpatindug ni Salomon,
nga anak ni Dabid, nga hari sa Israel.

Dili ninyo sia pagpas-anon ; karon mag-
alalagad-kamo kay lehoba, nga inyo
Dios, kag sa iya banwa nga Israel,

4 Halanda-kamo, sono sang mga pa-
nimalay nga inamay, sono sang inyo mga
binahinbahin, siling sang nasulat ni Da-
bid, nga hari sa Israel, kag sono sang
nasulat ni Salomon, nga iya anak;

5 Kag magpahamtang-kamo sa bala-

an nga Puluy-an, sono sang mga sina-

nga sang mga panimalay nga inamay
sang inyo mga utud, nga mga anak sang
banwa, kag sono sang binahin sang pa-

nimalay nga inamay sang mga Lebin-
hon.

6 Kag pugutan-ninyo ang Paskua,
magbalalaan-kamo kag iaman-ninyo sia

sa inyo mga utud, agud nga maghilimo
sila sono sang polong, nga ginhatag ni

lehoba sa kamut ni Moises."

7 Kag ginbayaw sang hari nga si lo-

sias, nga sa mga anak sang banwa, ang
mga obeha, ang mga kordero kag mga
tinday sang kanding, sa kadamuon nga
katloan ka libo, kag tatlo ka libo ka baka,

tanan nga sa Paskua, nga sa tanan nga
yadto didto : ini nga mga butang ginkuha
gikan sa pagkabutang sang hari.

8 Kag ang iya mga dunganon nagba-
yaw sing halad nga kinabubut-on nga sa

banwa, nga sa mga saserdote kag nga
sa mga Lebinhon. Si Hilkia, kag si Sa-
karias kag si lehiel, nga mga dunganon
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sang Balay sang Dios, naghalatag sa mga
saserdote nga sa mga paskua sing duha
ka libo anum ka gatus ka ohcha kag tatlo

ka gatus ka baka.

9 Kag si Konanias, si Semaia, kag si

Natanael, nga iya mga utud, kag si Ha-
sabias, si lehiel kag si losabad, nga mga
dunganon saPigmgaLebinhon, nagbayaw
sa mga Lebinhon, nga sa mga halad sang
mga paskua, sing lima ka libo ka oheha

kag lima ka gatus ka baka.
10 Sang nahanda ang pag-alagdan, ang

mga saserdote nagtilindug sa ila mga
duug, subung man ang mga Lebinhon,
sono sang ila mga binahin, sano sang
s3go sang hari.

11 Kag ginpugutan nila ang Paskua,

kag ginsablig sang mga saserdote ang
dugo, nga ginhaton sa ila kamut, kag ang
mga Lebinhon nag-alanit.

12 Kag nagpain sila sang mga halad

nga sinunog, sa paghatag sa ila sa mga
anak sang banwa, sono sa mga sinanga
sang mga panimalay nga inamaj'-, agud
nga maghalalad sila sa ilakay lehoba, so-

no sang nasulat sa tolon-an ni Moises

;

kag subung man ginhimo nila sa mga
baka.

13 Kag ginsugba nila ang Paskua .sa

kalayo, sono sang tulumanon ; kag naha-
nungud sang mga butang nga balaan
ginluto nila sila sa mga kolon, sa mga
kawa kag sa mga dalawasi, kag ginpa-

nagtag nila sila sing madali gid sa bug-
os nga banwa.

14 Kag sang olehe naghilimos sila nga
sa ila kag nga sa mga saserdote ; kay ang
mga saserdote, nga mga anak ni Aaron,
nagpalangabudlay tubtub sa gab-i sa

paghalad sang mga halad nga sinunog
kag sang mga sapay ; kag ang mga Le-
binhon naghilimos nga sa ila gid kag
nga sa mga saserdote, nga mga anak ni

Aaron.
15 Kag ang mga manugkanta, nga mga

anak ni Asap, yadto sila sa ila mga duug
sono sa sogo ni Dabid kag ni Asap, kag
ni Heman kag ni ledutum, nga manug-
tulok sang hari ; kag ang mga manug-
bantaysang gawaDg yara sa tagsa kaga-
wang ; indi kinahanglan nga magpalalayo
sila sa ila pag-alagdan, kay ang ila mga
utud ang mga Lebinhon, naghimos nga
sa ila.

16 Ginhanda sing subung sini ang tanan
nga pag-alagdan kay lehoba sa sadtong
adlaw, nga sa paghimo sang Paskua,

kag sa paghalad sang mga halad nga
sinunog sa ibabaw sang halaran ni le-

hoba, sono sang sogo sang hari nga si

losias.

17 Kag ang mga inanak ni Israel nga
yadto didto, naghilimo sang Paskua sa

sadtong panag-on, kag sang piesta sang
mga tinapay nga walay tapay, sa pito

ka adlav/.

18 Ang subung nga Paskua wala nga
mas-a mahimosa Israel, kutub sang mga
kaadlawan ni Samuel, nga manalagna

;

bisan isa sang mga hari sa Israel naghi-

mo sing kasubung nga Paskua, nga gin-

himo ni losias, nga yadto didto ang mga
saserdote kag ang mga Lebinhon, kag
ang bug-OS nga luda kag Israel, pati ang
mga pumuiuyo sa leriisalem.

19 Ini nga Paskua ginhiwat sa tuig

nga ikapulo kag walo sang hari nga si

losias.

Si losias nagaaway batok kay Neko, nga hari sa

Egipto, kag ginpatay sia.

20 Sa tapus sining tanan, sang naaman
ni losias ang Balay ni lehoba, si Neko,
nga hari sa Egipto, nagtaklad sa pagpa-
kigaway batok sa Karkemis, nga malapit
sa Euprates ; kag naggowa si losias sa

pagsugata sa iya.

21 Kag si Neko nagpadala sing mga
manugbalita, nga nagasiling: "^Ano
bala ang akon sa imo, hari sa luda ?

Ako wala inagakari batok sa imo karon,
kondi batok sa isa ka balay nga may pa-
kigaway ako ; kag ang Dios nagsiling

nga magdali ako. Untat-ka sa pagbatok
sa Dios, nga yari sia upud sa akon, agud
nga indi sia maglaglag sa imo."

22 Kag si losias wala magtalingi sang
iya nawung sa iya, kondi nagpanapton
sia sing dipakilala nga sa pag-away sa

iya, kag wala niya pagpamatii ang mga
polong ni Neko, nga nagikan sa baba
sang Dios ; kag nag-abut sia sa pag-away
sa nalupyakan sa Megido.

23 Kag ang mga m.anugpana nagpa-
lana sa hari nga si losias. Kag nagsiling

ang hari sa iya mga alagad :
" Kuhaa-

ninyo ako diri, kay pilason gid ako."

24 Kag ginkuha sia sang iya mga
alagad sa kanga, kag ginpasakay nila

sia sa isa nga ikaduha ka kanga, kag
gindala nila sja sa lerusalem ; kag na-

matay sia. Kag ginlubung nila sia sa

mga lulubngan sang iya mga ginikanan.
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Kagang bug-os nga luda kag lerusalem
naglalaw tungud kay losias.

25 Kag ginhimo ni leremias ang isa ka
panalabiton tungud kay losias ; kag ang
tanan nga mga manugkanta nga mga la-

laki kag ang mga manugkanta nga babae
nagahalambal sila nahanungud kay lo-

sias sang ila mga panalabiton tubtub
karon nga adlaw ; kag ginhimo nila sa
sini nga palatukuran sa Israel. Kag
yari karon napanulat ini nga mga
butang sa mga Panalabiton.

26 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni losias, kag ang iya mga buhat nga
maayo, sono sa nasulat sa kasogoan lA

lehoba,

27 Kag ang iya mga binuhatan, nga
mga nahauna subung man ang mga naha-
olehe, yari karon, nasulat sila sa Tolon-
an sang mga hari sa Israel kag sa luda.

Si loakas, si loiakini kag si loiakin, mga
bari sa luda.

O^ KAG ginkuha sang banwa sang
*^v-/ duta ni luda si loakas, nga anak ni

losias, kag ginhimo nila sia nga hari nga
salili sang iya amay, sa lerusalem.

2 Nagsugud sa paghari si loakas, sang
nagaedad sia sing duha ka pulo kag
tatlo ka tuig, kag naghari sia sa lerusa-
lem sing tatlo ka bulan.

3 Kag ginpahalin sia sa pagkahari
sang hari sa Egipto, sa lerusalem, kag
ginsilotan niya ang duta sa pagbayad
sang isa ka gatus ka talanton nga pilak
kag sing isa ka talanton nga bulawan.

4 Kag ginhimo sang hari sa Egipto
nga hari si Eliakim., nga utud r.i loakas,
sa ibabaw sang luda kag sang lerusalem,
kag ginilisan niya ang iya ngalan sa kay
loiakim. Kag nahanungud kay loakas,
nga iya utud, ginkuha sia ni Neko kag
gindala niya sia sa Egipto.

5 Nagsugud sa paghari si loiakim,
sang nagaedad sia sing duha ka piilo

kag lima ka tuig, kag naghari sia sing
napiilo kag isa ka tuig sa lerusalem.
Ginhimo niya ang malain sa mga mata
ni lehoba, nga iya Dios.
6 Nagtaklad batok sa iya si Nabu-

kodonosor, nga hari sa Babilonia, kag
ginhigtan niya sia sing duha ka talikala

nga tumbaga sa pagdala sa iya sa Babi-
lonia.

7 Kag gindala ni Nabukodonosor sa
Babilonia ang isa ka bahin sang mga

gamit sang balay ni lehoba, kag ginbu-
tang niya sila sa iya simbahan sa Babi-
lonia.

8 Kag ang iban sang mga binuhatan
ni loiakim, kag ang mga kalangil-aran
nga ginhimo niya, kag ang nakitasaiya,
yari karon, nasulat ining mga butang sa
Tolon-an sang mga hari sa Israel kag
sa luda. Kag naghari nga salili niya si

loiakin, nga iya anak.

9 Nagsugud sa paghari si loiakin sang
nagaedad sia sing walo ka tuig, kag
naghari sia sa lerusalem sing tatlo ka
bulan kag r.apulo ka adlaw. Ginhimo
niya ang malain sa mga mata ni lehoba.

10 Kag sa pagbalik sang tuig, ginpa-
kadtoan sang hari nga si Nabukodo-
nosor, kag ginpadala niya sia sa Babi-
lonia pati ang mga gamit rga mga mala-
halon sang Balay ni lehoba ; kag ginhimo
niya si Sedekias nga iya utud, nga hari

sa luda kag sa lerusalem.

Si Sedekias katapusan nga hari sa luda —Ginalag*

lag ni Nabukodonosor ang lerusalem kag

ginadala niya nga bihag ang banwa.

TI Nagsugud sa paghari si Sedekias
sang nagaedad sia sing duha ka pulo
kag isa ka tuig, kag naghari sia sa Jeru-
salem sing napulo kag isa ka tuig.

12 Kag ginhimo niya ang malain sa

mga mata ni lehoba, nga iya Dios, kag
wala magpaubus sia sa atubangan ni

leremias nga manalagna, nga ang
iya mga polong nagagikan sa baba ni

lehoba.

13 Kag naglalis man sia batok kay
Nabukodonosor, nga nagpasumpa sa iya

tungud sang Dios ; kag ginpatiskog
niya ang \y2i tingkoy kag ginpatig-a

niya ang iya tagiposoon, nga sa indi

pagbalik kay lehoba, nga Dios ni Israel.

14 Bisan pa ang tanan nga mga dun-
ganon sang mga saserdote, kag ang
banwa, nagdalamu sing labi sang ila

pag'.apas, sono sang tanan nga mga
kalangil-aran sang mga katawohan ; kag
gindagtaan nila ang Balay ni lehoba,
nga ginpakabalaan niya sa lerusalem.

15 Kag si lehoba, nga Dios sang ila

mga ginikanan, nagpadala sa ila tungud
sa kamut sang iya nga manugbalita, nga
ginpadala niya sila kutub sa aga, kay
sia may kalooy sa iya banwa, kag sa iya

gid nga puluy-an.

16 Kag sila nagululigyat sa mg^
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manugbalita sang Dios, kag gintamay
nila ang ila mga polong kag nagyubit
sila sa iya mga manalagna, tubtub nga
nagsaka ang kasingkal ni lehoba batok
sa iya banwa, nga wala na sing tam-
bal.

17 Kag ginpataklad niya ang hari

sang mga Kaldeinhon batok sa ila, kag
nagpatay sia sa hinganiban sang ila mga
pamatan-on sa balay sang ila balaan nga
puluy-an ; kag wala sia sing kalooy sa

pamatan-on bisan sa dalaga, bisan sa ti-

gulang, bisan sa ubanon : ang tanan
gintugyan niya sa iya mga kamut.

18 Kag ang tanan nga mga garni

t

sang Balay sang Dios, ang mga dalagku
kag ang mga magamay, kag ang mga
bahandi sang Balay ni lehoba, kag ang
mga bahandi sang hari kag sang iya

mga dunganon, ang tanan gindala niya
sa Babilonia.

19 Kag ginsunog nila ang Balay sang
Dios, kag ginguba nila ang kuta sa Je-

rusalem. Kag ginsunog nila sa kalayo
ang tanan niya nga mga balay nga hari-

anon, kag ginpanlaglag nila ang tanan
nila nga mga butang nga halandumon.
20 Kag ang mga nagkalabilin sa hi-

nganiban, ginpaliton nila sila sa Babilo-

nia, kag nanginalagad sila niya kag sang
iya mga anak, tubtub sa paghaii sang
ginharian sang Persia,

21 Agud nga magkalatuman ang mga
polong ni lehoba sa baba ni leremias,
tubtub nga ang duta nakaagum sang iya

mga sabado : kay ang bug-os nga panag-
on sang iya kahapayan nagpahuway sia

tubtub sang pagkalatuman sang kapitoan
ka tuig.

Si Siro nagatugut sa mga ludio sa pagbalik

sa ludea.

22 Kag sa nahauna nga tuig ni Siro,

nga hari sa Persia, agud nga matuman
ang polong ni lehoba nga namitlang sa

baba ni leremias, ginpukaw ni lehoba
ang espiritu ni Siro, nga hari sa Persia,

nga nagpabantala sia sa bug-os niya nga
ginharian sing pahibalo kag bisan pa
sing sulat man, nga nagasiling :

23 " Amo ining ginasiling ni Siro, nga
hari sa Persia : Si lehoba, nga Dios sang
mga langit, naghatag sa akon sang tanan
nga mga ginharian sang duta ; kag nag-
panagubilin sia gid sa akon nga pagpa-
tindugan ko sia sing Balay sa lerusalem,
nga yara sa luda. i Sin-o bala ang yara
sa tunga ninyo sa bug-os niya nga banwa
nga naJmuda 1 Si lehoba, nga iya Dios,

magmanginkaupud niya, kag magtaklad
sia."

SI ESDRAS.

Gioatugutan ni Siro ang pagbalik sa lerusalem sang

mga ludio nga mga biliag sa Babilonia.

1KAG sa nahauna nga tuig ni Siro, nga
hari sa Persia, agud nga matuman

ang polong ni lehoba, nga namitlang sa

baba ni leremias, ginpukaw ni lehoba
ang espiritu ni Siro, nga hari sa Persia,

nga nagpabantala sia sa bug-os niya

nga ginharian sing pahibalo kag bisan

pa sing sulat, nga nagasiling :

_

2 " Amo ining ginasiling ni Siro, nga
hari sa Persia: Si lehoba, nga Dios
sang mga langit, naghatag sa akon sang
tanan nga mga ginharian sang duta;
kag nagpanagubilin sia gid sa akon, nga
pagpatindugan ko sia sing Balay sa

lerusalem, nga yara sa luda.

3 i Sin-o bala ang yara sa tunga
ninyo sa bug-os niya nga banwa nga
nahanda ? Ang iya Dios magmanginka-
upud niya, kag magtaklad sia sa Jerusa-

lem, nga yara sa luda, kag magpatindug
sia liwan sang Balay kay lehoba, nga
Dios sa Israel ; sia among Dios, nga
yara sa lerusalem.

4 Kag nahanungud sang tanan nga
nagkalabilin, sa tanan nga mga duug
nga didto sia magpanlugayaw, ang mga
tawo sa iya duug magbululig sa ila sa

pilak, sa bulawan, sa pagkabutang kag
sa mga kahayupan ; sa mga hatag nga
kinabubut-on nga sa Balay sang Dios,

nga yara sia sa lerusalem.

5 Kag natilindug ang mga pangolo
sang mga panimalay sa luda kag sa
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Benyamin, kag ang mga saserdote kag
ang mga Lebinhon, kag ang tanan nga
ang iya espiritu ginpukaw sang Dios sa

pagtaklad sa pagpatindug sang Balay ni

lehoba, nga yara sa lerusalem.
6 Kag ang tanan nga mga yara sa pa-

libot nila, nagpalalig-on sila sang ila mga
kamut nga may mga suludlan nga pilak

kag bulawan, mga pagkabutang, mga
kahayupan kag mga butang nga mala-
halon, labut pa ang ginhaiad nga sa

kinabubut-on gid.

7 Kag ginpagovva ni Siro ang mga
galamiton sang Balay ni lehoba, nga
ginpagowa ni Nabukudonosor gikan sa

lerusalem, kag nga ginbutang niya sa

balay sang iya mga dios.

8 Kag ginpagowa sila ni Siro, nga
hari sa Persia, sa kamut ni Mitridates,

nga manugtipig sang bahandi, nga gin-

tugyan niya sila sa inisip kay Sesbasar,
nga dunganon sa luda.

9 Kag yari karon ang isip nila

:

Katloan ka yahong nga bulawan, isa ka
libo ka yahong nga pilak, duha ka pulo
kag siam ka sundang sa pagihaw,
10 Katloan ka tagayan nga bulawan,

apat ka gatus kag napulo ka tagayan nga
pilak sa ikaduha nga bili, isa ka libo ang
iban nga mga suludlan.

11 Ang tanan nga mga suludlan nga
bulawan kag pilak, lima ka libo kag apat
ka gatus. Ang tanan ginpadala ni Ses-

basar, sang ang mga sa kabihagan
ginpataklad gikan sa Babilonia pa Jeru-

salem.

Ang isip sang mga nahauaang mga Israelinhon nga

nagbalalik sa luda upud kay Sorobabel.

2 KAG yari karon ang mga inanak
sang probinsia, nga nagtalaklad li-

wari gikan sa kabihagan sang pagliton,

nga ginpaliton ni Nabukudonosor, nga
hari sa Babilonia, kag nga nagbalalik sa

lerusalem kag sa luda, ang tagsatagsa
sa iya banwa,

2 Nga sila nag-alabut upud kay Soro-
babel : si lesua, si Nehemias, si Seraia,

si Reelaia, si Mardokeo, si Bilsan, si Mis-
par, si Bigbai, si Rehum kag si Baana.
Ang isip sang mga tawo sang banwa sa

Israel

:

3 Ang mga inanak ni Paros, duha ka
libo isa ka gatus kapitoan kag duha.

4 Ang mga inanak ni Sepatias, tatlo

ka gatus kapitoan kag duha.

5 Ang mga inanak ni Ara, pito ka
gatus kapitoan kag lima.

6 Ang mga inanak ni Pahat-Moab,
sang mga inanak ni lesua kag ni loab,
duha ka libo walo ka gatus kag napulo
kag duha.

7 Ang mga inanak ni Elam, isa ka
libo duha ka gatus kalim-an kag apat.

8 Ang mga inanak ni Satu, siam ka
gatus kap-atan kag lima.

9 Ang mga inanak ni Sakai, pito ka
gatus kag kan-uman.

10 Ang mga inanak ni Bani, anum ka
gatus kap-atan kag duha.

11 Ang mga inanak ni Babai, anum ka
gatus duha ka pulo kag tatlo.

12 Ang mga inanak ni Asgad, isa ka-
libo duha ka gatus duha ka piilo kag du-
ha.

13 Ang mga inanalc ni Adonikam^
anum ka gatus kan-uman kag anum.

14 Ang mga inanak ni Bigbai, duha
ka libo kalim-an kag anum.

15 Ang mga inanak ni Adin, apat ka
gatus kalim-an kag apat.

16 Ang mga inanak ni Ater ni Eseki-
as, kasiaman kag walo.

17 Ang mga inanak ni Besai, tailo ka
gatus duha ka pulo kag tatlo.

18 Ang mga inanak ni lora, isa ka ga-
tus kag napulo kag duha.

19 Ang mga inanak ni Hasum, duha
ka gatus duha ka pulo kag tatlo.

20 Ang mga inanak ni Gibar, kasia-

man kag lima.

21 Ang mga inanak ni Betlehem, isa

ka gatus duha ka pulo kag tatlo.

22 Ang mga tawo sa Netopa, kalim-an
kag anum.

23 Ang mga tawo sa Anatot, isa ka
gatus duha ka piilo kag walo.

24 Ang mga inanak sa Asmabet, kap-
atan kag duha.

25 Ang mga inanak sa Kiriat-iearim,

Sepira, kag Beerot, pito ka gatus kap-
atan kag tatlo.

25 Ang mga inanak sa Rama kag
Geba, anum ka gatus duha ka piilo kag
isa.

27 Ang mga taw'o sa Mikmas, isa ka
gatus duha ka pulo kag duh i

28 Ang mga tawo sa Bethel kag Hai,
duha ka gatus ka pulo kag tatlo.

29 Ang mga inanak sa Nebo, kalim-

an kag duha.

30 Ang mga inanak sa Magbis, isa ka
gatus kalim-an kag anum.
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31 Ang mga inanaksangisa ka Elam,
isa ka libo duha ka gatus kalim-an kag
apat.

32 Ang mga inanak ni Harim, tatlo

ka gatus kag duha ka pulo.

33 Ang mga inanak sa Lod sa Hadid
kag sa Ono, pito ka gatus duha ka piilo

kag lima.

34 Ang mga inanak sa leriko, tatlo

ka gatus kap-atan kag lima.

35 Ang mga inanak sa Senaa, tatlo

ka libo kag anum ka gatus kag katloan.

36 Ang mga saserdote: Ang mga
inanak ni ledaia, sa balay ni lesua^ siam
ka gatus kapitoan kag tatlo.

37 Ang mga inanak ni Imer, isa ka
libo kalim-an kag duha.

38 Ang mga inanak ni Pasur, isa ka
libo duha ka gatus kap-atan kag pito.

39 Ang mga inanak ni Harim, isa ka
libo napulo kag pito.

40 Ang mga Lebinhon : ang mga ina-

nak ni lesua kag ni Kadmiel, sa pani-

viaJdy sang mga inanak ni Odabias, kapi-

toan kag apat

:

41 Ang mga manugkanta : ang mga
inanak ni Asap, isa ka gatus duha ka
pulo kag walo.

42 Ang m.ga inanak sang mga manug-
bantay sang gawang : ang mga anak ni

Salum, ang mga anak ni Ater, ang mga
anak ni Talmon, ang mga anak ni Akub,
ang mga anak ni Hatita, ang mga anak
ni Sobai : ang tanan isa ka gatus katloan
kag siam.

43 Ang mga Netinhon : ang mga anak
ni Siha, ang mga anak ni Hasupa, ang
mga anak ni Tabaot,

44 Ang mga anak ni Keros, ang mga
anak ni Siaha, ang mga anak ni Padon,

45 Ang mga anak ni Lebana, ang mga
anak ni Hagaba, ang mga anak ni

Akub,
46 Ang mga anak ni Hagab, ang mga

anak ni Samlai, ang mga anak ni Hanam,
47 Ang mga anak ni Gidel, ang mga

anak ni Gahar, ang mga anak ni Reaia,

48 Ang mga anak ni Resin, ang mga
anak ni Nekoda ang mga anak ni

Gasam,

49 Ang mga anak ni Ussa, ang mga
anak ni Pasea, ang mga anak ni Basai,

50 Ang mga anak ni Asna, ang mga
anak ni Meunim, ang mga anak ni

Nepusim,
51 Ang mga anak ni Bakbuk, ang

mga anak ni Hakupa, ang mga anak ni

Harhur,
52 Ang mga anak ni Baslut, ang mga

anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa,

53 Ang mga anak Hi Barkos, ang mga
anak ni Sisera, ang mga anak ni Tema,

54 Ang mga anak ni Nesia, ang mga
anak ni Hatipa.

55 Ang mga anak sang mga alagad
ni Salomon, ang mga anak ni Sotai,
ang mga anak ni Soperet, ang mga
anak ni Peruda,

56 Ang mga anak ni laala, ang mga
anak ni Darkon, ang mga anak ni

Gidel,

57 Ang mga anak ni Sepatias, ang
mga anak ni Hatil, ang mga anak ni

Pokeret-Hasebaim, ang mga anak ni

Ami.

58 Ang tanan nga mga Netinhon, kag
ang mga anak sang m.ga alagad ni Salo-
mon, tatlo ka gatus kasiam.an kag duha.

59 Kag yari karon ang nagtalaklad
gikan sa Tel-Mela, sa lel-Harsa, sa
Kerub-Adan kag sa Imer, nga wala sila

makasarang magpahaj'^ag sang balay
sang ila mga ginikanan, bisan sang ila

kaliwat, bisan kon mga taga-Israel sila

:

60 Ang mga anak ni Delaia, ang mga
anak ni Tobia, ang mga anak ni Nekoda,
anum ka gatus kalim-an kag duha.

61 Kag ang mga anak sang mga
saserdote, ang mga anak ni Habaia,
ang mga anak ni Kos, ang mga anak ni
Barsilai, nga ang iya amay nagpanga-
sawa sa mga anak ngababae ni Barsilai,

nga Galaadinhon, kag ginhingadlan sa
ngalan nila

:

62 Ini sila nagpalangita sang ginpa-
nulat sa ila sa tunga sang mga listahan,

kag wala makita, kag ginpanobol sila sa
pagkasaserdote.

63 Kag ang gobernador nagsiling sa
ila, nga indi sila magkalaon sang mga
butang nga mga labing balaan, tubtub
nga magtindug ang isa ka saserdote sa
atuhangan sa?ig Dios upud ang mga Urim
kag ang mga Tumim.

64 Ang bug-OS nga katilingban, nga
natingub sa isa lamang, nanginkap-atan
kag duha ka libo tatlo ka gatus kag
kan-uman,

65 Nga wala maisip ang ila mga
alagad nga lalaki kag mga alagad nga
babae, nga sila mga pito ka libo tatlo

ka gatus katloan kag pitoj kag sa ila
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may duha ka gatus nga mga manug-
kanta nga lalaki kag babae.

66 Ang ila mga kabayo, pito ka gatus
katloan kag anum; ang ila mga mula,
duha ka gatus kap-atan kag lima

;

67 Ang ila mga kamelyo, apat ka
gatus katloan kag lima ; ang mga asno,

anum ka libo pito ka gatus kag duha ka
pulo.

68 Kag sa tunga sang mga pangolo
sang mga ginikanan sang pag-a'abut
nila sa Balay ni lehoba, nga yara sia sa

lerusalem, may iban nga naghalalad
sing kinabubut-on gid nga sa Balay
sang Dios, sa pagpatindug liwan sa iya

sa sadsaran niya.

69 Sono sang ila masarangan nagha-
lalag sila sa bahandi, sang buluhaton
sing kan-uman kag isa ka libo ka dariko
nga bulawan, kag lima ka libo ka mina
nga pilak kag isa ka gatus ka panapton
nga sinasaserdote.

70 Kag ang mga saserdote kag ang
mga Lebinhon, kag ang mga tawo sang
banwa, kag ang mga manugkanta, kag
ang mga manugbantay sang gawang,
kag ang mga Netinhon, nagpuluyo sa

ila mga kabanwaanan, kag ang bug-os
nga Israel sa ila mga kabanwaanan.

Ang pagtukud iiwan sang balaran kag sang

pagsimba.—Ang pagpahamtang sang mga
sadsaran sang Simbahan.

3 KAG sang nag-abut ang bulan nga
ikapito, ang mga inanak ni Israel

yara na sa mga kabanwaanan ; kag
nagtipon ang banwa, subung sang isa

ka tawo, sa lerusalem.
2 Kag nagtindug si lesua, nga anak ni

losadak, kag ang iya mga utud nga mga
saserdote, kag si Sorobabel, nga anak ni

SealtieJ, kag ang iya mga litud, kag
nagpalatindug sila sang halaran sang
Dios ni Israel, sa paghalad sa ibabaw
niya sang mga halad nga sinunog,
subung nga nasulat sa kasogoan ni

Moises, nga lalaki sang Dios.

3 Kag gintukud nila liwan ang hala-

ran sa ibabaw sang iya mga sadsaran,

bisan pa may kahadluk sila sa mga
banwa sang mga duta nga kasiligan, kag
naghalalad sila sa ibabaw niya sing mga
halad nga sinunog kay lehoba, sing mga
halad nga sinunog sa aga kag sa hapon.

4 Kag ginhimo nila ang piesta sang
mga Payagpayag, subung nga nasulat,

kag ang halad nga sinunog sa ad-
lawadlaw, sa isip nga igo, sono sang
tulumanon, ang tagsa ka butang sa iya
adlaw

;

5 Kag sa olehe sini, ang dayon nga
halad nga sinunog, kag ang iya sang mga
lati kag sang tanan nga mga pinat-inan
nga piesta ni lehoba nga ginpakabalaan,
kag ang halad sang tanan nga tawo nga
naghalad kay lehoba sing halad nga
kinabubut-on.

6 Kutub sang nahauna nga adlaw
sang bulan nga ikapito, nagsulugud sila

sa paghalad sang mga halad nga sinunog
kay lehoba, apang ang Simbahan ni

lehoba wala.pa matukud.
7 Kag naghalatag sila sing kuarta sa

mga manugbasbas sa bato kag sa mga
panday sa kahoy, kag sing mga kalaa-
on kag mga ilimnon, kag sang lana sa

mga Sidoninhon kag sa mga Tironinhon,
agud nga magdalala sila sing kahoy nga
sedro gikan sa Libano sa dagat pa
lope, sono sa pagtugut ni Siro, nga hari

sa Persia, pahanayon sa ila.

8 Kag sa ikaduha ka tuig sang iya pag-
abut sa Balay sang Dios sa lerusalem,
sa ikaduha ka bulan, nagsulugud sang
buluhaton si Sorobabel, nga anak ni

Sealtiel, kag si lesua, nga anak ni losa-

dak, kag ang nabilin sang ila mga utud
nga mga saserdote kag mga Lebinhon,
kag ang tanan nga mga nagbalalik sa

lerusalem gikan sa kabihagan; kag
ginbutang nila ang mga Lebinhon, kutub
sa edad nga duha ka pulo ka tuig pa iba-

baw, agud nga magdumala sila sang bulu-

haton sang Balay ni lehoba.

9 Kag si lesua, ang iya mga anak kag
ang iya mga utud, kag si Kadmiel kag
ang iya mga anak, nga mga inanak ni

luda, nagtilindug subung sing isa la-

mang ka tawo sa pagdumala sa mga
nagapalangabudlay sa buluhaton sa Ba-
lay sang Dios ; kag ang mga anak man
ni Henadad, upud ang ila mga anak kag
ang ila mga litud, nga mga Lebinhon.

10 Kag sang pagtukud sang mga ma-
nugtukud sang mga sadsaran sang Sim-
bahan ni lehoba, ginpatambong nila ang
mga saserdote, nga napanaptan sing

sinasaserdote, nga may mga budyong,
kag ang mga Libinhon nga mga anak ni

A«ap, nga may mga apiping, agud nga
magdalayaw sila kay lehoba, sono sang
pagdumala ni Dabid, nga hari sa Israel.

H Kag nagsinabtanay sila nga nag-
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dalayaw kag nagpasalamat kay lehoba,

nga nagasililing

:

" Kay maayo sia,

Kay ang iya kalooy amo sa giha-

pon sa ibabaw ni Israel."

Kag ang bug-os nga banwa naghi-

linugyaw sing daku, nga nagadayaw kay
lehoba, kay ginbutang ang mga sadsaran

sang Balay ni lehoba.
12 Kag madamu sang mga saserdote

kag sang mga Lebinhon, kag sang mga
pangolo sang mga ginikanan, nga mga
tigulang, nga nakakita sang nahauna
nga Balay sa ibabaw sang iva mga
sadsaran, naghilibi sila sa mabaskug
nga tingug, nga nagatan-aw sini nga
Balay ; kag madamu man ang mga nag-
bayaw sang ila tingug sa paghinugyaw
nga may kalipay.

13 Kag walay bisan sin-o nga sarang
makatuhay sang singit sang paghinug-
yaw sa kalipay kag sang singit sa

hinibi sang banwa; kay ang banwa
naghinugyaw sing daku gid, nga sa iya

nabatian ang kinagahud tubtub sa ma-
layo.

Ciaapungan sans mga Samariahanon ang

pagbangoa sang Simbahan.

4 KAG nabatian sang mga kasum-
pung ni luda kag ni Benyamin,

nga ang mga anak sang kabihagan na-

gapalatindug sang Simbahan ni lehoba,
nga Dios sa Israel.

2 Kag nagpalalapit sila kay Soroba-
bel kag sa mga pangolo sang mga
ginikanan, kag nagsililing sila sa ila:
" Magapalatindug kami upud sa inyo,

kay subung sa inyo pagapangitaon na-
mon ang inyo Dios, kag sa iya nagaha-
lalad kami kutub sang mga kaadlawan
ni Esarhadon, nga hari sa Asur, nga
nagpataklad sa amon diri."

3 Kag nagsiling sa ila si Sorobabel
kag si lesua, kag ang iban nga mga pa-
ngolo sang mga ginikanan sa Israel

:

*• Indi sa amon ang pagpatindug upud
sa inyo sang Balay sa amon Dios, kondi
kami lamang ang magapatindug sa iya

nga kay lehoba, nga Dios ni Israel, su-

bung sang ginsogo sa amon sang hari
nga si Siro, nga hari sa Persia."

4 Kag ang banwa sang duta nagpalu-
ya sang mga kamut sang banwa sa luda,
kag nagpahadluk sa ila sa pagpatindug.

5 Kag naghamham sila batok sa ila

sing mga manuglaygay, sa paglaglag
sang ila tinotuyo, kag ini sa tanan nga
mga adlaw ni Siro, nga hari sa Persia,

kag tubtub sang ginharian ni Dario, nga
hari sa Persia.

6 Kag sa ginharian ni Asuero, sa pa-
muno sang iya ginharian, nagsululat si-

la sing panumbung batok sa mga pumu-
luyo sa luda kag sa lerusalem.

7 Kag sa m.ga kaadlawan ni Artaher-
hes, si Baslam, si Mitridates, si Tabeel,
kag ang iban nila nga mga kaupdanan,
nagsululat kay Artaherhes, nga hari sa

Persia ; kag ang sinulat sang sulat nahi-

mo sa Araminhon, kag nahubad sa Ara-
minhon.

8 Si Rehum, nga pangolo nga haria-

non, kag si Simsai, nga eskriba, nagsulu-
lat sila sing isa ka su'at batok sa lerusa-

lem sa hari nga si Artaherhes, sa sining

mga pinolong

:

9 Niyan si Rehum, pangolo nga ha-

rianon, kag si Simsai, nga eskriba, kag
ang iban nga ila mga kaupdanan : ang
mga Dininhon, ang mga Aparsakin-
hon, mga Tarpelinhon, mga Aparsinhon,
mga Arkebinhon, mga Babiloniahanon,
mga Susaninhon, mga Dehabinhon kag
mga Elaminhon

;

10 Kag ang iban nga mga banwa, nga
ang daku kag mahimayaon nga si Asna-
par nagpaliton kag nagpapuyo sa banwa
sa Samaria, kag ang mga iban sa tabok
sang suba sang Euprates, kag iban pa.

11 Yari karon ang huwad sang sulat

nga ila ginpadala

:

" Sa hari nga si Artaherhes : Ang
imong mga alagad, ang mga banwa sa

tabok sang suba, kag iban pa.

12 Magmangindayag sa hari, nga ang
mga ludio, nga nagtalaklad gikan sa

imo sa amon, kag nga nag-alabut sa
lerusalem, nagapalatindug sila sang ban-
wa nga malalison kag malain, kag naga-
human sila sang iya mga kuta, kag na-
gakaa}'^© sang iya mga sadsaran.

13 Busa karon, magmangindayag sa

hari, nga kon ini nga banwa mapatindug
liwan kag mahuman ang iya mga kuta,

sila indi na magabayad sang buhis, bisan
sang albitrio, bisan sang amot sa dala-

non, kag ini manginkadulaan sa bahandi
sang mga hari.

14 Busa karon, tungud kay nag-asinasin

sang balay nga harianon kag indi angay
nga magtan-aw kami sang pagdaut sa
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hari: bangiid sini ginpadala namon ini

sa hari kag ginpahibalo namon ini

:

15 Nga kim pagpangitaon sa tolon-an
sang mga Handumanan sang imo mga
ginikanan, makita mo sa tolon-an sang
mga Handumanan, kag mahibaloan ni-

mo, nga ini nga banwa among banwa
nga malalison kag makadaut sa mga
hari kag sa mga probinsia, kag nga sa

daan nga panag-on nagapadngi sila sing

mga pasuhot sa tunga nila, nga tungud
sini ini nga banwa ginlaglag.

16 Ginapahibalo namon ang hari, nga
kon ini nga banwa mapatindug Jiwan,

kag mahuman ang iya mga kuta, tungud
sini gid manginwalay kaugalingon ka sa

sini nga luyo sang suba."

17 Ang hari nagpadala sini nga sabat

:

*' Kay Rehum, nga pangolo nga harianon,
kag kay Simsai, nga eskriba, kag sa

iban nga ila mga kaupdanan nga naga-
puluyo sa Samaria, kag sa mga iban nga
bahin nga tabok sang suba

:

" Paghidaet, kag iban pa.

18 Ang sulat nga ginpadala ninyo sa
amon, ginbasa sa maathag gid sa atuba-
ngan nakon.

19 Kag tungud sa akon ginhatag ang
sogo, kag ginpalangita nila, kag nakita
nila, nga yadto nga banwa sa daan nga
panag-on nagatindug batok sa mga hari,

kag nga sa iya ginpadugi ang mga pag-
lalis kag mga pagpuhon;

20 Kag nga sadto sa ibabaw sang
Jerusalem may mga hari nga gamhanan
kag mga agalon sang tanan nga didto
sa tabok sang suba, kag nga ginahatag
sa ila ang buhis, ang albitrio, kag ang
amot sa dalanon.

21 Busa karon, hatag-kamo sing sogo
nga maguluntat yadtong mga tawo,
kag nga indi mapatindug liwan sina nga
banwa, tubtub nga tungud sa akon ig-

hatag ang sogo.

22 Kag andami-ninyo sing maayo, nga
indi kamo magkulang sa paghilimo sono
sini : i kay ngaa bala magadugang ang
daut nga sa kalainan sang mga hari ?

"

23 Niyan, sang ang huwad sang sulat

sang hari nga si Artaherhes ginbasa
sa atubangan ni Rehum kag ni Simsai.
nga eskriba, kag sa ila mga kaupdanan,
nagkaladto sila sing madali gid sa mga
ludio sa lesrusalem, kag ginpauntat nila

sila nga may kusug kag butkon.
24 Niyan naguntat ang buluhaton

sang Balay sang Dios, nga yara sa Jeru-

salem; kag naguntat sia tubaib sang
ikaduha ka tuig sang ginharian ni Da-
rio, nga hari sa Persia.

Nagadayon Hwan ang pagpalindug sang Simbahan
kag ginatapus sa idalum sa kagamhanan

ssng hari nga si Dario.

5 KAG si Hageo, nga manalagna, kag
si Sakarias, nga anak ni Iddo nga

manalagna, nga nagtagna na sa mga
ludio, nga yara sa luda kag sa Jerusa-
lem, sa ngalan sang Dios sa Israel.

2 Niyan nagtilindug si Sorobabel, nga
anak ni Sealiel, kag si lesua, nga anak
ni losadek, kag nagsulugud sila sa pag-
patindug sang Balay sang Dios, nga ya-
ra sa Jerusalem ; kag upud sa ila ang
mga manalagna sang Dios, nga nagabu-
lulig sa ila.

3 Sa sadtong panag-on nag-abut sa ila

si Tatnai, gobernador sa isa ka luyo
sang suba, kag si Setar-Bosnai, kag ang
ila mga kaupdanan, kag nagsililing sila

sa ila sing subung sini :
"

,; Sin-o bala
ang naghatag sa inyo sang sogo sa pag-
patindug sini nga balay, kag paghuman
sining kuta ?

"

4 Niyan nagsiling kami sa ila sing su-

bung sini nga kon sin-o ang mga ngalan
sang mga lalaki nga nagapalatindug sini

nga balay.

5 Apang ang mga mata sang ila Dios
didto sa ibabaw sang mga tigulang sang
mga ludio, kag wala nila pagpauntata
sila tubtub nga ang butang maggikan
kay Dario ; kag niyan nagpaladala sila

sa sulat nahanungud sini.

6 Ang huwad sang sulat nga ginpala-

dala ni Tatnai, gobernador sa isa ka lu-

yo sang suba, kag ni Setar-Bosnai, kag
sang ila mga kaupdanan, nga mga Arpa-
sakinhon, nga didto sila sa isa ka luyo
sang suba, sa hari nga si Dario :

7 Ginpaladala nila sa iya ang sulat,

nga sa iya nasulat sing subung sini

:

" Sa hari nga si Dario, ang bug-os nga
paghidaet.

8 Magmangindayag sa hari, nga nag-
kadto kami sa probinsia sa Juda, sa Ba-
lay sang daku nga Dios ; kag ginapatin-

dug sia sa dalagku nga bato, kag ang
mga kahoy napamutang sa mga ding-

ding, kag ang buluhaton ginahimo sing

madasig, kag nagapauswag sa ila mga
kamut.
9 Niyan nagpamangkot kami sa mga
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tigulang, nga nagasiling sa ila sing su-

bung sini : I Sin^o bala ang naghatag
sa inyo sang sogo sa pagpatindug sini

nga balay, kag sa paghuman sining kuta ?

10 Kag nagpamangkot man kami sa

ila sang ila mga ngalan sa pagpahibalo
sini sa ila sa imo, sa pagsulat sa tmo
sang mga ngalan sang mga lalaki nga
nagapalangolo sa ila.

11 Kag naghatag sila sa amon sing

sabat, nga nagasiling sii^g subung sini

:

Mga alagad kami sang Dios sang langit

kag sang duta, kag nagapalatindug kami
liwan sang Balay nga sa madamu na nga
mga tuig sadto nga kinapatindug, nga
ginpatindug sia kag ginhuman sang isa

ka daku nga hari sa Israel.

12 Apang tungud kay ginpaakig sang
amon mga ginikanan ang Dios sang mga
kalangitan, gintugyan ni\'a sila sa kamut
ni Nabukodonosor, nga hari sa Eabilo-
nia, nga Kaldeinhon, kag ginlaglag niya
ini nga balay, kag ginpaliton niya ang
banwa sa Babilonia.

13 Walay sapasayan sang nahauna
nga tuig ni Siro, nga hari sa Babilonia,
ang amo gid tiga hari nga si Siro nagha-
tag sang sogo sa pagpatindug liwan sini

nga Balay sang Dios.

14 Kag labut pa, ang mga galamiton
man nga bulawan kag pilak sang Balay
sang Dios, nga ginkuha ni Nabukodono-
sor sa simbahan nga yara sa Jerusalem,
kag ginpadala niya sila sa simbaham sa

Babilonia, ang hari nga si Siro nagkuha
sa ila sa simbahan sa Babiloniya, kag
ginpanugyan sila kay Sesbasar, nga
gintukud niya nga gobernador.

15 Kag nagsiling siasaiya: Batuna
ining mga galamiton, lakat, kag ibutang-
mo sila sa Simbahan, nga yara sa Jeru-

salem, kag nga ang Balay sang Dios
pagpatindugon liwan sa iya duug.

16 Niyan ini si Sesbasar nag-abut,
kag nagbutang sang mga sadsaran sang
Balay sang Dios, nga yara sa Jerusalem,
kag kutub niyan tubtub karon ginapatin-
dug sia, kag wala pa mahuman.

17 Kag karon, kon minamaayo sang
hari, magpangita sa balay sang mga ba-
handi sang hari, nga yadto didto sa Ba-
bilonia, kon amo ini ang vtaluud nga tu-

ngud sang hari nga si Siro ginhatag ang
sogo sa pagpatindug sini nga Balay sang
Dios sa Jerusalem; kag nga ang hari
magpadala sa amon sang iya kabubut-
on nahanungud sini."

6 NIYAN ang hari nga si Dario nag-
hatag sang sogo, kag ginpalangita

nila sa balay sang mga sulat, nga didto
ginbutang ang mga bahandi, sa Babilo-
nia.

2 Kag nakita sa Ekbatana, sa harianon
nga balay nga didto sa probinsia sa Me-
dia, ang isa ka linukot, nga sa suliid niya
nasulat ang isa ka handumanan nga su-

bung sini

:

3 " Sa nahauna nga tuig sang hari nga
si Siro, ang hari nga si Siro naghatag
sang sogo nahanungud sang Balay sang
Dios sa Jerusalem, nga pagpatindugon
liwan ining Balay nga sa duug nga diin

ginahalad nila ang mga halad ; kag nga
ang iya mga sadsaran magmalig-on.
Ang iya kataason manginkan-uman ka
maniko kag kan-uman ka maniko, ang
iya kasangkaron

:

4 Nga may tatlo ka obay sang dalagku
nga bato, kag isa ka obay sa kahoy nga
bag-o ; kag ang mga kagastohan paga-
bayaran sang balay sang hari.

5 Kag labut pa, ang mga galamiton
nga bulawan kag pilak sang Balay sang
Dios, nga ginkuha ni Nabokodonosor sa
Simbahan nga yadto sa Jerusalem, kag
gindala niya sila sa Babilonia, pagipa-
nguli, kag magakaladto sila sa Simbahan,
nga pagpatindugon sa Jerusalem, sa iya
duug, kag ikaw magapahamtang sa ila

sa Balay sang Dios.

6 Busa karon, Tatnai, nga gobernador
sa isa ka luyo sang suba, kag Setar-Bos-
nai, kag ang ila mga kaupdanan nga mga
Aparsakinhon, nga yara kamo sa tabok
sang suba, palalayo-kamo dira.

7 Pabayai-ninyo ang buluhaton sang
Balay sang Dios ; nga ang gebernador
sang mga ludio, kag ang mga tigulang
sang mga ludio magpalatindug sila sini

nga Balay sang Dios sa iya duug.
8 Kag tungud sa akon ginahatag ang

sogo nahanungud sang inyo pagabuhaton
sa sining mga tigulang sang mga ludio
nga sa pagpatindug sining Balay sang
Dios : nga gikan sa mga pagkabutang
sang hari, nga riagagikan sang buhis sang
isa ka luyo sang suba, ang mga kagasto-
han pagbayaran sa madali sining mga
lalaki, agud nga walay kaulangan,

9 Kag ang manginkinahanglan, bisan
m.ga tinday sang baka, bisan mga kar-
nero, bisan mga kordero nga sa mga
halad nga sinunog sa Dios sang mga
langit, bisan trigo, bisan asin, bisan alak.
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bisan lana, sono sang pagsiling sang mga
saserdote nga yara sa Jerusalem, pagha-
tagan sila sa adlawadlaw sa wala, sing
pagkulang,

10 Agudnga maghalalad sila sang mga
baho nga pahamut sa Dios sang mga la-

ngit, kag mag-alampo sila tungud sang
kabuhi sang hari, kag sang iya mga
anak.

11 Kag tungud sa akonginahatag man
ang sogo nga bisan sin-o nga magliwan
sining polong, pagaluk-abon ang isa ka
kahoy sa iya balay, kag pagpatindugon
ini kag nga mabitay s'a kag pagilansang
sia ; kag ang iya balay mahimo nga tala-

pukan sang ipot tungud sini.

12 Kag ang Dios, nga nagapapuyo did-

to sang iya ngalan, maglaglag sa tanan
nga hari kag banwa, nga maguntay sang
iya kamut sa pagliwan, sa paglaglag si-

na nga Balay sang Dios, nga yara sa

Jerusalem. Ako si Dario, naghatag
ako sini nga sogo: nga paghimoon sing

madali gid sing siihung.'"

13 Niyan si Tatnai, nga gobernador
sa isa ka luyo sang suba, kag si Setar-

Bosnai, kag ang ila mga kaupdanan,
naghilimo s^la sing madali gid, sono
sang ginpadala sang hari nga si Dario.

14 Kag ang mga tigulang sang mga
ludio, nagpalatindug kag naguluswag,
nga hinuligan sang mga tagna ni Hageo,
nga manalagna, kag ni Sakarias, nga
anak ni Iddo. Kag nagpalatindug sila,

kag ginhuman nila, tungud sang sogo
sang Dios ni Israel, kag tungud sang
sogo ni Siro, ni Dario, kag ni Arta-
herhes, nga hari sa Persia.

15 Kag ini nga Balay ginhuman sa

ikatlo ka adlaw sang bulan sa Adar, nga
amo ang ikan-um ka tuig sang ginharlan

sang hari nga si Dario.

Ang pagpahanungud sang Simbahan kag ang

paghiwat sang Paskua.

16 Kag ang mga inanak ni Israel, ang
mga saserdote, kag ang mga Lebinhon,
kag ang iban sang mga anak sang kabi-

hagan, naghilimo nga may kalipay sang
pahanungud sini nga Balay sang Dios.

17 Kag naghalalad sila sa pahanung-
dan sini nga Balay sang Dios sing isa

ka gatus ka mga tinday sang baka, duha
ka gatus ka karnero, apat ka gatus ka
kordero, kag napiilo kag duha ka mga
lalaki nga kanding, tungud sang sala,

tungud sang bug-os nga Israel, sono sang
kadamuon sang mga kabikahan sa Is-

rael.

18 Kag ginbutang nila ang mga sa-

serdote sa ila mga pasunud, kag ang
mga Lebinhon sa ila mga binahin, nga
sa pag-alagdan sang Dios, nga didto sa
lerusalem, sono sa nasulat sa Tolon-an
ni Moises.

19 Kag ang mga anak sanj kabihagan
naghiliwat sang Paskua sa ikapiilo kag
apat sang nahauna nga bulan

;

20 Kay ang mga saserdote kag ang
mga Lebinhon nagpalaninlo sabung
sang isa lamang ka tawo : tanan sila

mga matinlo : kag ginpugutan nila ang
Paskua tungud sa tanan nga mga anak
sang pagpaliton kag tungud sa ila mga
litud nga mga saserdote, kag tungud sa

ila gid kaugalingon.
21 Kag ang mga inanak ni Israel nga

nagbalalik gikan sa ginlitunan, nagka-
laon sa iya, subung man ang tanan nga
mga nagpalalayo sa kahigkaon sang
mga katawohan sang duta sa pagpakig-
hiusa sa ila sa pagpangita kay lehoba,
nga Dios ni Israel.

22 Kag ginhiliwat nila ang piesta

sang mga tinapay nga walay tapay sa

pito ka adlaw nga may kalipay ; tungud
kay si lehoba nagkasadya sa ila, kag
nagpaliso sang tagiposoon sang hari sa

Asur sa ila, sa pagpalig-on sang ila mga
kamut sa buluhaton sa Balay sang Dios,

sang Dios ni Israel.

Ang hari nga si Artaberhes nagapadala kay Esdras

sa lerusalem sa pagtukud iiwan sang pag-

alagdan nga diosnon.

7SA olehe sining mga butang, sa
ginharian ni Artaherhes, nga hari

sa Persia, si Esdras, nga anak ni Seraia,

anak ni Asarias, anak ni Hilkia,

2 Anak ni Salum, anak ni Sadok,
anak ni Ahitub,

3 Anak ni Amarias, anak ni Asarias,

anak ni Maraiot,

4 Anak ni Serahias, anak ni Usi, anak
ni Buki,

5 Anak ni Abisue, anak ni Pinees,

anak ni Eleasar, anak ni Aaron nga
pangolo nga saserdote.

6 Ining si Esdras nagtaklad gikan sa

Babilonia, nga sia among eskriba nga
sampaton sa kasogoan ni Moises, nga
ginhatag ni lehoba, nga Dios ni Is-
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rael ; kag gintugutan sia sang hari, sang

tanan nga iya ginpangayo, silingnga ang
kamut ni lehoba, nga iya Dios yara sa

ibabaw niya.

7 Kag ang isa ka hahin sang mga
inanak ni Israel, kag sang mga sa-

serdote, kag sang mga Lebinhon, kag
sang mga manugkanta, kag sang mga
maniigbantay sang gawang, kag sang
mga Netinhon nagtalaklad upud sa iya

sa lerusalem sa ikapito ka tuig sang bar!

nga si Artaherhes.
8 Kag nag-abut sia sa Jerusalem sa

ikalima ka bulan, sang tuig nga ikapito

sang hari.

9 Kag ang nahauna sang nahauna nga
bulan amo ang pamiind sang pagtaklad
gikan sa Babilonia, kag sa nahauna sang
ikalima ka bulan nag-abut sa sa lerusa-

lem, sono sang maayo nga kamut sang
iya Dios sa ibabaw niya.

10 Kay gintugyan ni Esdras ang iya

tagiposoon sa pagusisa sang kasogoan
ni lehoba, kag sa pagbutang sa iya sa

buhat kag sa pagtoon sa Israel sang mga
palatukuran kag sang mga tulumanon.

11 Kag yari karon ang huwad sang
sulat nga ginhatag sang hari nga si

Artaherhes kay Esdras, nga saserdote,

nga eskriba, eskriba sang mga polong
sang mga sogo ni lehoba kag sang iya

mga palatukuran nga ginsogo kay Israel

:

12 "Si Artaherhes, nga hari sang mga
hari, kay Esdras, nga saserdote, nga
eskriba nga sampaton sang kasogoan
sang Dios sang mga langit, kag iban
pa.

13 Tungudsa akon ginasogo, nga ang
bisan sin-o sa akon ginharian, nga naha-
nungud sa banwa ni Israel kag sa iya

mga saserdote kag sa mga Lebinhon, nga
mag-atubang sa kinabubut-on sa pagkad-
to sa lerusalem upud sa imo, sarang mag-
kadto didto

;

14 Tungud kay ginpadala ka sang hari

kag sang iya pito ka mga manuglaygay
sa pagusisa nahanungud sa ludea kag sa
lerusalem, sono sa kasogoan sang imo
D;os, nga yara sa imo kamut

;

15 Kag sa pagdala sang pilak kag sang
bulawan, nga ang hari kag ang iya mga
manuglaygay naghalad sa kabubut-on
gid sa Dios ni Israel, nga ang iya puluy-
an didto sa lerusalem,

16 Subung man sang tanan nga pilak

kag bulawan nga makita mo sa bug-os
pga probinsia sa Babilonia, upud ang

mga dolot nga sa kabubut-on nga ang
banwa kag ang mga saserdote magaha-
lalad sila nga sa kabubut-on nga sa Ba-
lay sang ila Dios nga yadto sa lerusa-
lem;

17 Busa ngani, magabakal ka sing
madali gid sa sini nga pilak sing mga
tinday sang baka, sing mga karnero,
sang mga kordero, pati sang ila mga ha-
lad nga kalan-on kag sang ila mga halad
nga ilimnon, kag pagaihalad mo sila sa
ibabaw sang halaran sang Balay sang
inyo Dios, nga yadto sa lerusalem.

18 Kag ang minamaayo mo kag
sang imo mga litud nga himoon sang
nabilin nga pilak kag bulawan, himoa ini

sono sang kabubut-on sang inyo Dios.

19 Kag ang mga galamiton nga gin-

panugyan sa imo nga sa pag-alagdan
sang Balay sang imo Dios, pagaiuli mo
sila sa atubangan sang Dios sa lerusa-

lem.
20 Kag ang iban ngakinahanglan nga

sa Balay sang imo Dios nga pagaihatag
mo, pagaihatag mo ini gikan sa balay
sang mga bahandi sang hari.

21 Kag tungud sa akon, ako nga si

Artaherhes nga hari, ginahatag ko ang
sogo sa tanan nga mga manugtipig sang
bahandi nga sa isa ka luyo sang suba,

nga pagahimoon niya sing madali ang
tanan nga pagapangayoon kuntasa inyo
ni Esdras, nga saserdote, nga eskriba
san? kasogoan sang Dios sang mga
langit,

22 Tubtub sa isa ka gatus ka talanton
nga pilak, kag tubtub sa isa ka gatus
ka koro nga trigo, kag tubtub sa isa ka
bat nga alak, kag tubtub sa isa ka gatus
ka bat nga lana, kag asin sa wala sing

takus.

23 Ang tanan nga sono sang sogo
sang Dios sang langit, paghimoon sing

sibo gid nga sa Balay sang Dios sang
langit : busa, l kay ngaa bala may kaakig
batok sa ginharian sang hari kag sang
iya mga anak ?

24 Kag sa inyo ginapahibalo namon,
nga nahanungud sang tanan nga mga
saserdote kag mga Lebinhon, kag mga
manugkanta, mga manugbantay sang
gawang, m.ga Netinhon kag mga so-

logoon sang Balay sang Dios, nga indi

igo sa kasogoan ang pagpabuhis sa ila

sing bisan ano nga buhis, albitrio bisan

amot sa dalanon.

25 Kag ikaw, Esdras, sono sa kaalam
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7. 26. SI ESDRAS. 8.19.

sang imo Dios nga yara sa imo, magtu-
j

kud-ka sing mga hukom kag mga punoan
nga maghiikom sang bug-os nga banwa,
nga yara sa isa ka luyo sang suba, sa

tanan nga nakakilala sang mga kasogoan
sang imo Dios ; kag sa wala makakilala
sa ila, pagaton-an ninj'^o sia.

26 Kag bisan sin-o nga indi magbii-
tang sa buhat sang kasogoan sang imo
Dios kag sang kasogaan sang hari, sa

madali gid pagahimoan sia sing kata-

rungan, kon sa kamatayon, kon sa pag-
tapok, kon sa pagkuha sang mga man-
gad, kon sa bilangoan."

27 Dalayawon si lehoba, nga Dios
sang amon mga ginikanan, nga nagbu-
tang sang amo nga panghunahuna sa

tagiposoon sang hari, sa pagpuni sang
Balay ni lehoba ngayadtosa lerusalem.

28 Kag ginhumlad niya sa ibabaw
nakon ang kalooy sa atubangan sang
hari kag sang iya mga manuglaygay,
kag sang tanan nga mga dunganon nga
mga gamhanan sang hari. Kag ako,

pinalig-on ako siling nga ang kamut ni

lehoba, nga akon Dios, yari sa ibabaw
nakon, kag gintipon ko ang mga pangolo
sa Israel, agud nga magtalaklad sila

upud sa akon.

Aag isip sang mga Israeliakon nga nagbalalik upud

kay Esdras.—Ang iia pagpanlakatan.

8 KAG yari karon ang mga pangolo
sang ila mga ginikanan, kag ang

listahan sang kaliwatan sadtong mga
nagtalaklad upud sa akon gikan sa Ba-
bilonia, sa paghari sang hari nga si Arta-
herhes

:

2 Sa mga inanak ni Pinees, si Gersom

;

sa mga inanak ni Itamar, si Daniel ; sa

mga inanak ni Dabid, si Hatus

;

3 Sa mga inanak ni Sekanias, sa mga
inanak ni Paros, si Sakarias, kag upud
sa iya, napanulat sa listahan ang isa ka
gatus kag kalim-an ka mga lalaki.

4 Sa mga inanak ni Pakat-Moab, si

Elioenai, nga anak ni Seraias, kag
upud sa iya duha ka gatus ka mga lala-

ki

;

5 Sa mga inanak ni Sekanias, si Ben-
lahasiel, kag upud sa iya tatlo ka gatus

ka mga lalaki

;

6 Kag sa mga inanak ni Adim, si

Ebed, nga anak ni lonatan, kag upud sa

iya kalim-an ka mga lalaki

;

7 Sa mga inanak ni Elam, si Isaia, nga

anak ni Atalias, kag upud sa iya kapito-
an ka mga lalaki

;

8 Kag sa mga inanak ni Sepatias, si

Sebadias, nga anak ni Mikael, kag upud
sa iya kawaloan ka mga lalaki

;

9 Sa mga inanak ni loab, si Obadias,
nga anak ni lehiel, kag upud sa iya duha
ka gatus napulo kag walo ka raga lalaki

;

TO Kag sa mga inanak ni Selomit,
Ben-Iosipias, kag upud sa iya isa ka ga-
tus kag kan-uman ka mga lalaki.

11 Kag sa mga inanak ni Bebai, si

Sakarias, nga anak ni Bebai, kag upud
sa iya duha ka pulo kag walo ka mga
lalaki.

12 Kag sa mga inanak ni Asgad, si

lohanan nga anak ni Hakatan, kag upud
sa iya isa ka gatus kag napulo ka mga
lalaki.

13 Kag sa mga inanak ni Adonikam,
ang mga naolehe, kag yari karon ang ila

mga ngalan : si Elipelet, si leiel kag si

Samaras, kag upud sa ila kan-uman ka
mga lalaki.

14 Kag sa mga inanak ni Bigbai, si

Utai kag si Sabud, kag upud sa ila ka-
pitoan ka mga lalaki.

15 Kag gintipon ko sila sa luyo sang
suba, nga nagailig nayon sa Ahaba, kag
nagpahamtang kami didto sing tatlo ka
adlaw: kag gintan-aw ko ang banwa
kag ang mga saserdote, kag wala ko
makita didto ang bisan sin-o sang mga
inanak ni Gebi.

16 Kag nagpadala ako sa pagpangita
kay Elieser, kay Ariel, kay Semaias,
kay Elnatan, kay larib, kay Elnatan, kay
Natan, kay Sakarias, kay Mesulam, nga
mga pangolo, kag kay loiarib, kag kay
Elnatan, nga mga tawo nga mahibalo-
anon.

17 Kag ginsogo ko sila nahanungud
kay Iddo, nga 1 angolo sa duug sang Ka-
sipia, kag ginbutangko sa baba nila ang
mga poiong nga pagaihambal nila kay
Iddo, ang ila utud, kag sa mga Netinhon
sa duug sang Kasipia, agud ngapagdalhon
nila sa amon ang mga tawo nga mag-aia-

lagad sa Balay sang amon Dios.

18 Kag gindala nila sa amon, sono
sang maayong kamut sang amon Dios
sa ibabaw namon, ang isa ka lalaki nga
mahibaioanon sang mga inanak ni Mali,

nga anak ni Lebi, anak ni Israel, kag si

Serebias, kag ang iya mga anak kag ang
iya mga utud, napulo kag walo s.ila

19 Kag si Hasabias, kag upud sa iya,
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8.20. SI ESDRAS. 8. 86.

si Isaia sang mga inanak ni Merari, nga
iya mga utud kag ang iya mga anak,

duha ka pulo sila :

20 Kag sa m.ga Netihon, nga si Dabid
kag ang mga dunganon naghatag nga sa

pag-alagdan sang mga Lebinhon, nangin-

duha ka gatus kag duha ka pulo ka mga
Netinhon, nga tanan sila nasambit sa

ngalan.
21 Kag nagbantala ako sing puasa,

didto sa luyo sang suba nga Ahaba, sa

pagpaubus sa amon sa atubangan sang
amon Dios, sa pagpangayo sa iya sang
dalan nga matadlug nga sa amon kag
nga sa amon mga kabataan, kag nga sa

amon bug-os nga pagkabutang.

22 Kay nagkahuyaako magpangayo sa-

hari sing kusug kag sing mga manugkaba-
yo, nga magbululig sa amon batok sa kaa-

way sa dalanon, kay naghambal na kami
sa hai'i, nga nagasiling :

" Ang kam.ut

sang amon Dios yara ibabaw sang tanan
nga mga nagapalangita sa iya nga sa ila

kaayohan; apang ang iya kusug kag
kasingkal sa ibabaw sang tanan nga
mga nagabiliya sa iya."

23 Kag nagpuasa kami, kag nagpanga-
j-^o kami sa amon Dios nahanungud sini,

kag sia nagpamati sa amon.
24 Kag ginpain ko ang napulo kag du-

'ha sang mga pangolo sang mga saserdo-
te, si Serebias kag si Hasabias, kag upud
sa ila ang napulo sang ila mga utud

;

25 Kag gintimbangan ko sila sang
pilak, kag sang bulawan, kag sang mga
galamiton, nga amo ang halad nga bina-

yaw nga sa Balay sang amon Dios, nga
ginbayaw sang hari kag- sang iya mga
manuglaygay, kag sang iya mga dunga-
non, kag sang tanan sa Israel nga didto

sila.

26 Kag gintimbang ko sa kamut nila

ang anum ka gatus kag kalim-an ka ta-

lanton nga pilak, pati ang mga galamiton
nga pilak nga isa ka gatus ka talanton,

kag isa ka gatus ka talanton nga bula-
wan;

27 Kag duha ka piilo ka tagayan nga
bulawan, nga ang iya bili isa ka libo ka
dariko, kag duhaka suludlan nga tumba-
ga nga ulay nga mahining subung sang
bulawan kag malahalon subung sang
bulawan.

28 Kag nagsiiing ako sa ila: Mga
balaaa kamo kaj'^ lehoba kag ba-
laan ang mga suludlan ; kag ang pilak

kag ang bulawan halad nga kinabubut-
on kay lehoba nga Dios sang amon mga
ginikanan.

29 Magpululaw-kamo, kag bantayi
ninyo sila, tubtub nga matimbang ninyo
sila sa atubangan sang mga pangolo sang
mga saserdote kag sang mga Lebinhon,
kag sa atubangan sang mga pangolo
sang mga ginikanan sa Israel, sa leru-

salem, sa mga hulut sang Balay ni

lehoba.

30 Kag ginbaton sang mga saserdote
kag sang mga Lebinhon sa timbang ang
pilak kag ang bulawan, kag ang mga ga-
lam.iton, sa pagdala sa ila sa lerusalera

sa Balay sang amon Dios.

31 Kag nagtaliwan kami sa suba s.a

Ahaba sang napulo kag duha sang bulan
nga nahauna, sa pagkadto sa lerusalem.
Kag ang kamut sang amon Dios yara
sa ibabaw namon kag sia nagluv/as sa

amon sa kamut sang kaaway kag sang
puut sa dalanon.

32 Kag nag-abut kami sa lerusalem,
kag nagpuyo kami didto sing tatlo ka
adlaw.

33 Kag sa ikap-at ka adiaw gintim-
bang namon ang pilak kag ang bula-
wan, kag ang mga galamiton, sa Balay
sang amon Dios, sa kamut ni Meremot,
nga anak ni Urias, nga saserdote (kag
upud sa iya yara si Eleasar, nga anak ni

Pinees, kag upud sa ila, si losabad, nga
anak ni lesua, kag si Noadias, nga anak
ni Binui, nga mga Lebinhon sila),

34 Sono sa isip kag sa timbang sang
tanan, kag sa amo nga oras ginsulat

yadtong tanan nga timbang.

35 Kag ang mga anak sang ginlito-

nan,nga nagbalikna gikan sa kabihagan,
naghalalad sing mga halad nga sinunog
sa Dios ni Israel : napulo kag duha ka
tinday sang baka tungud sang bug-os
nga Israel, kasiaman kag anum ka
karnero, kapitoan kag pito ka kordero,
napulo kag duha ka lalaki nga kanding,
tungud sang sala, ang tanan sa halad
nga sinunog kay lehoba.

36 Kag ginhatag nila ang mga sulat

sang han sa mga satrapa sang hari kag
sa mga gobernador sang isa ka luyo
sang suba, nga sila nagbululig sa banwa
kag sa Balay sang Dios.
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9.1. SI ESDRAS. 9.14.

Kasiilitb-an kag pas-ainpo nl Esdras bangud san^:

mga pagpalangasawa nila sa tnga babae

oga mga dumuluong.

9KAG sang natapus ining mga bu-
tang, ang mga dunganon nagpala-

pit sa akon, nga nagasiling: "Ang
banwa sa Israel, kag ang mga saserdote,

kag ang mga Lebinhon, wala magbulag
sang mga kalangil-aran sang mga kata-

wohan sa mga duta nga kasilingan, sang
mga Kanaanhon, sang mga Hetinhon,
sang mga Peresinhon, sang mga lebu-
sinhon, sang mga Amoninhon, sang mga
Moabinhon, sang mga Egiptohanon kag
sang mga Amorinhon

;

2 Kay nagpalangasawa sila sang ila

mgaanak nga babae, nga sailakagngasa
ila mga anak, kag ang kaliwatan nga
balaan ginsamoan sang mga katawohan
sining mga duta ; kag ang kamut sang
mga dunganon kag sang mga punoan
nanginnahauna sa sini nga paglalis.

3 Kag sang pagkabati ko sini, gin-

kusnit ko ang akon panapton kag ang
akon bayo nga malaba, kag ginganit ko
ang mga buhok sang akon olo kag ang
akon bungut, kag naglingkod ako nga
ginakulbaan.

4 Kag nagtilingub sa akon ang tanan
nga mga nagkulurug sa mga polong
sang Dios ni Israel, bangud sang pag-
lalis sang mga anak sang pinaliton

;

apang ako naglingkod nga ginakulbaan
tubtub sa halad sang hapon.

5 Kag sa halad sang hapon nagtindug
ako sa akon pagpaubus nga kinusnit

ang akon panapton kag ang akon bayo
nga malaba, kag nagduko ako sa akon
mga tuhod kag ginbayaw ko ang akon
mga kamut kay lehoba, nga akon Dios,

6 Kag nagsiling ako :
" Dios ko, na-

libog ako kag nagakahuya ako sa pag-
bayaw, oh Dios ko, sang akon nawung
sa imo, kay ang anion mga kalautan
nagdalamu sa ibabaw sang awon olo

;

kag ang anion mga sala nagdaku tubtub
sa mga langit.

7 Kutub sa mga kaadlawan sang
anion mga ginikanan tubtub sa sini nga
adlaw yari kami sa daku nga sala ; kag
tungud sang amon mga kalautan, kami,
ang amon mga hari, kag ang anion mga
saserdote, ginpanugyan kami sa mga
kamut sang mga hari sa sining mga
duta, sa hinganiban, sa kabihagan, sa

agawkagsa panluspi sa nawung, subung
sang karon nga adlaw.

8 Kag karon, sa malip-ot nga tion,

nag-abut ang kalooy ni lehoba, nga amon
Dios, sa pagtugut sa anion sang isa ka
nabilin nga sa pagpalagyo, kag sa pag-
hatag sa anion sing bugsok sa iya duug
nga balaan, agudnga pagpasanagonsang
amon Dios ang amon mga mata, kag
sa paghatag sa amon sing isa ka diyot
nga kabuhi sa amon kahiolipnan

;

9 Kay mga ulipon kami ; kag sa anion
kahiolipnan wala kami pagbayai sang
amon Dios, kag ginhumlad niya sa iba-

baw namon ang iya kalooy sa atubangan
sang mga hari sa Persia, agud nga
paghatagan kami sing kabuhi, sa pagpa-
tindug liwan sang Balay sang anion
Dios, kag sa pagbangon liwan sang iya

mga kalaglagan, kag sa paghatag sa

amon sing kudal sa luda kag sa le-

rusalem.
10 Kag karon, oh Dios namon, ^ano

bala ang pagaisiling namon, si tapus si-

ni? Kay kami nagbiliya sang imo mga
sogo,

11 Nga ginsogo mo sila tungud sa

kamut sang imo mga ala:,ad nga mga
manalagna, nga nagasiling : Ang duta
nga sa iya magasululiid kanio sa pagtag-
iya sa iya, duta sia nga mahigko,.
bangud sang kahigkoan s:.ng mga kata-

wohan sa sadtong mga kadutaan,
tungud sang mga kalangil-aran nga
nagkalapuno sila sa iya sa isa kag isa ka
ukbung sa ila kahigkoan.

12 Kag karon, indi ninyo pagaihatag
ang inyo mga anak nga babae sa mga
anak nga lalaki nila, bisan sa ila mga
anak nga babae magakuluha kamo nga
sa inyo mga anak nga lalaki ; kag dili

maghilimulat kamo sang ila paghidaet,
bisan sang ila kaayohan sa gihapon, agud
nga magbalaskug kamo, kag magkalaon
kamo sang labing maayo sang duta, kag
pagaihatag ninyo sia nga kaugalingon
sa inyo mga anak sa gihapon.

13 Kag sa tapus sang tanan nga nag-
alabut sa anion bangud sang amon mga
malain nga mga binuhatan kag bangud
sang amon daku nga kasaVanan, sanglit

kay ikaw, Dios namon, nagsilot sa anion
sing labing diyotay sang nagakigo sa

amon mga kalautan, kag ginliatagan mo
kami sang isa ka kaluwasan nga subung
sini,

14 iMagabalik pa kami bala sa pag-
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9. 15. SI ESDEAS. 10/15.

lapas sang imo mga sogo, kag sa pag-

pakighimata sa pag-asawahay sa sining

mga katawohan nga mga kalangil-aran ?

I Indi kabala magakaakig batok sa amon
tubtub sa pagupud sa amon, nga wala
sing may mabilin, bisan makapaiagyo ?

15 lehoba, nga Dios ni Israel, mata-
rungka; kay nanginisa ka nabilin kami
nga mga nagpalagyo, subung sang gina-

tan-aiv sini nga adlavv. Yari kami sa

atubangan nimo sa amon mga kasal-

anan; kay wala sing bisan sin-o nga
sarang makatindug sa imo atubangan
bangud sini."

Pagscbol sang mga dumuluocg nga babae.

Ar\ KAGsangnagpangamuyosiEsdras
i^-' kag nagtuad, nga nagahibi kag
nagahapa sa atubangan sang Baiay sang
Dios, nagtingub sa iya angisa ka labing

daku nga kadam-an sa Israel, nga mga
lalaki kag mga babae kag mga kabataan,

kag iiaghibi ang banwa, nga nagapatolo
sing bugana nga mga iuha.

2 Kag naghambal si Sekanias, nga
anak ni lehiel, sang mga inanak ni Elam,
kag nagsiling sia kay Esdras :

" Naglala-

lis kita batok sa aton Dios, kay ginpapu-

yo namon sa amon ang mga babae nga
dumuluong sa mga kabanwaanan sang
duta; apang may paglaumpa nga sa kay
Israel nahanungud sini.

3 Kag karon magahimo kita sing ka-

tipan sa aton Dios, nga sa pagsobol si-

ning tanan nga mga babae kag sang mga
nagkalatawo sa ila, sono sang laygay
sang Ginoo kag sang mga nagakulurug
sa sogo sang aton Dios : kag him.oon ini

sono sa kasogoan.

4 Tindug-ka, kay yara sa ibabaw nim.o

ang buluhaton, kag kami upud sa imo ;

pagpanikasug-ka kag ibutang ini sa bu-
hat."

5 Kag nagtindug si Esdras, kag ginpa-

sumpa niya ang mga pangolo sang mga
saserdote kag sang mga Lebinhon, kag
sang bug-OS nga Israel, nga pagahimoon
nila sono sa sini nga polong ; kag siia

nagsulumpa.
6 Kag nagtindug si Esdras sa atuba-

ngan sang Balay sang Dios, kag nagsu-
lud sia sa hulut ni lohanan, nga anak ni

Eliasib ; kag sang didto sia wala magka-
on sing tinapay, bisan mag-inum sang
tubig, kay naglalaw sia nahanungud sang
paglalis sang mga anak sang pinaliton.

7 Kag nagpabantala sila sing pahibalo
sa bug-OS nga luda kag sa Jerusalem sa

tanan nga mga anak sang pinaliton, nga
magtilipon sila sa Jerusalem.

8 Kag nahanungud sa tanan nga tawo
nga indi mag-abut sa sulud sang tatlo

ka adlaw, sono sang ginkasugtanan sang
mga pangolo kag sang mga tigulang,

pagatagudilian ang bug-os niya nga
pagkabutang kag pagapabulagon sia

gid sa katilingban sang mga anak sang
pinaliton.

9 Kag ang tanan nga mga tawo sa

luda kag sa Benyamin nagtilipon sa
lerusalem sa sulud sang tatlo ka adlaw

;

ini sa ikasiam ka bulan sa duha ka pulo
sang bulan ; kag naglingkod ang bug-os
nga banwa sa tilipunan sang Balay sang
Dios, nga nagakulurug bangud sadtong
buluhaton, kag bangud sang mga ulan.

10 Kag nagtindug si Esdras nga saser-

dote, kag nagsiling sa ila :
" Kamo

naglalalis sa pagpapuyo sang mga du-
muluong nga babae sa inyo, sa pagdu-
gang sa sala sang Israel.

11 Kag karon, paghilimaya-kamo kay
lehoba, nga Dios sang inyo mga ginika-

nan, kag himoa-ninyo ang iya kabubut-
on, kag pagbulag-kamo sa mga katawo-
han sang duta kag sa mga dumuluong
nga mga babae."

12 Kag nagsabat ang bug-os nga
katilingban, kag nagsiling sa mataas
nga tingug :

" Dapat namon paghimoon
sono sa imo mga polong.

13 Apang ang banwa madamu, kag
ang panag-on sang mga ulan, kag wa-
lay kusug sa pagpadaj^on sa gowa kag
ini indi buluhaton sa isa ka adlaw, bisan
sa duha ; kay madamu kami nga mga
malalison sa sini nga buluhaton.

14 Tuguti ang amon mga pangolo
magtindug didto tungud sang bug-os
nga katilingban; kag nga ang tanan
sa aton mga kabanwaanan, nga nag-
papuyo sa ila sing mga dumuluong nga
babae, magkalari sa mga panag-on
nga pinat-inan, kag upud sa ila ang mga
tigulang sang tagsa ka banwa kag ang
ila mga hukom., tubtub nga mapalayo
naton sa aton ang kasingkal sang kaakig
sang aton Dios nahanungud sining bu-
luhaton."

15 Lamang si lonatan, nga anak
ni Asael, kag si loasias, nga anak ni

Tikba nagbalatok sila sini; kag si
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Mesulam kag si Sabetai, nga mga Le-
binhon, nagbululig sa ila.

16 Kag amo ining ginhimo sang mga
anak sang pinaliton. Kag si Esdras,
nga saserdote, kag ang pila ka mga lala-

ki sa mga pangolo sang mga ginikanan,
ginpain sila, sono sang panimalay nga
inamay kag tanan sila sono sa ila

mga ngalan. Kag naglilingkod sila sang
nahauna nga adiaw sang bulan nga ika-

pul6 sa pagusisa sang buluhaton.

17 Kag sa nahauna nga adlaw sang
bulan nga nahauna, gintapus nila ang
kasiiayon sa sadtong tanan nga mga
tawo nga nagpapuyo sa ila sang mga
dumuluong nga babae.

18 Kag sa tunga sang mga anak sang
mga saserdote nga nagpapuyo sang mga
dumuluong nga babae, nakit-an int

sila : Sa mga anak ni lesua, nga anak ni

losadek, kag sa iya mga utud : si Maasias
si Elieser, si larib kag si Gedalias.

19 Kag naghalatag sila sang ila kamut
sa panaad sa pagpadala sang ila mga
asawa, kag tungud kay makasasala sila

naghalad sila sang isa ka karnero sang
kinabon nga sa halad tungud sang kasal-

anan.
20 Kag sa mga anak ni Imer : Si Ha-

nani kag si Sebadias.
21 Kag sa mga anak ni Harim : si

Maasias, si Elias, si Semaia, si lehiel kag
si Usias.

22 Kag sa mga anak ni Pasur : si

Elioenai, si Maasias, si Ismael, si Nata-
nael, si losabad kag si Elasa.

23 Kag sa mga anak sang 'nga Lebin-<

hon : si losabad, si Simi, si Kelaia (nga
among si Kelita) si Petahias, si luda kag
si Elieser.

24 Kag sa mga manugkanta : si Elia-

sib. Kag sa mga manugbantay sang ga-

wang: si Selum, si Telem kag si Uri.

25 Kag sa Israel: Sa mga anak ni

Paros : si Ramia, si Isias, si Malkias,
si Miamin, si Eleasar, si Malkias kag si

Benaia.
26 Kag sa mga anak ni Elam : si Ma-

tanias, si Sakarias, si lehiel, si Abdi, si

leremot kag si Elias.

27 Kag sa mga anak ni Satu : si Elioe-
nai, si Eiiasib, si Matanias, si leremot,
si Sabad kag si Asisa.

28 Kag sa mga anak ni Bebai : si loha-
nan, si Hananias, si Sabai, kag si Atlai.

29 Kag sa mga anak ni Bani : si Mesu-
lam, si Maluk,si Adaia, si lasub, si Seal
kag si Ramot.

30 Kag sa mga anak ni Pahat-Moab

:

si Adna, si Kelal, si Benaia, si Maasias,
si Matanias, si Besaleel, si Binui kag
si Manases.

31 Sa mga anak ni Harim: si Elieser,

si Isia, si Malkias, si Semaia, si Simeon,
32 Si Benyamin, si Maluk kag si Se-

marias.

33 Sa mga anak ni Hasum : si Mate-
nai, si Matata, si Sabad, si Elipelet, si

leremai, si Manases kag si Simi.

34 Sa mga anak ni Bani : si Maadai,
si Amram, kag si Uel,

35 Si Benaia, si Bedias, si Keluhi,

36 Si Banias, si Meremot, si Eleasib,

37 Si Matanias, si Matenai, si laasai,

38 Si Bani, si Binui, si Simi,

39 Si Selemias, si Natan, si Adaia,
40 Si Maknadbai, si Sasai, si Sarai,

41 Si Asareel, si Selemias, si Semarias,
42 Si Salum, si Amarias, kag si lose.

43 Kag sa mga anak ni Nebo : si le-

hiel, si Matitias, si Sabad, si Sebina, si

ladai, si loel, si Benaia.

44 Ining tanan nagpalangasawa sang
mga dumuluong nga mga babae; kag
may iban sang mga babae nga nagpala-
nganak sing mga anak.

SI NEHEMIAS.

Pag-ampo ni Nebemias tungud sang tnga inanak

ni Israel.

1ANG mga polong ni Nehemias, nga
anak ni Hakalias. Nahanabu, sa bu-

lan sa Kisleu, sa tuig nga duha ka piilo.

sang didto ako sa Susan, nga puluy-anan
Tiga harianon,

2 Nga nag-abut si Hanani, nga isa

sang akon mga utud kag upud sa iya
ang mga tawo sa luda; kag ginpamang-
kot ko sila tungud sang mga ludio, nga

608



1. 3. SI NEHEMIAS. 2.8.

nagpalagyo, nga nagkalabilin sa kabiha-

gan, kag tungud sa lerusalem.

3 Kag nagsililing sila sa akon :
" Ang

nabilin, nga mga nagkalabilin sa kabi-

hagan, didto sa probinsia, yara sila sa

dakungkalainankagsa pagpasipala, kag
ang kuta sa lerusalem nawas-ag, kag
ang iya mga gavv^ang ginsunog sa ka-

layo."

4 Kag sang pagkabati ko sining mga
polong, naglingkod ako kag naghibi,

kag naglalaw ako sing pila ka adlaw,

kag nagpuasa ako kag nangamuyo ako
sa atubangan sang Dios sang mga langit.

5 Kag nagsiling ako :
" Ginaampo ko

sa imo, oh lehoba, nga Dios sang mga
langit, Dios nga daku kag makahalad-
luk, nga nagabantay sang katipan kag
sang kalooy sa mga nagahigugma sa imo,

kag nagabantay sang imo mga sogo

;

6 Magmatalupangdon karon ang imo
idulungug, kag magmuluklat ang imo
mga mata, sa pagpamati sang pangamu-
yo sang imo alagad, nga ginapasaka ko
karon sa imo atubangan sa adlaw kag
sa gab-i, tungud sa mga inanak ni Israel,

nga imo mga alagad, nga nagatuad ako
sang mga sala sang mga inanak ni Isra-

el, kay nakasala kami batok sa imo ; ako
man kag ang balay sang akon amay,
nakasala kami

;

7 Nagginawi kami batok sa imo sing

malain gid, kag wala namon pagbanta-
yi ang imo mga sogo, bisan ang mga
palatukuran, bisan ang mga tulumanon
nga ginsogo mo kay Moises nga imo
alagad.

8 Panumduma karon, ginaampo ko sa

imo, ang polong nga ginasogo mo kay
Moises, nga imo alagad, nga nagasiling

:

Kon magamalalison kamo, ako magapa-
alaplaag sa inyo sa mga katawohan

;

9 Kag kamo magabalik sa akon, kag
pagabantayan ninyo ang akon mga so-

go, kag pagaibutang ninyo sila sa buhat

;

niyan kon ang inyo mga sinobol did-

to sa ukbung sang mga langit, kutub
didto pagatipunon ko sila, kag pagadal-
on ko sila sa duug nga ginpili ko sa

pagpapuyo didto sang akon ngalan.
10 Kag sila amo ang imo mga alagad,

kag ang imo banwa, nga sila gintubus
mo sa imo dakung kabakuran kag sa

imo makusug nga kamut.
11 Ginaampo ko sa imo, oh lehoba,

nga magmatalupangdon karon ang imo
idulungug sa pangamuyo sang imo

alagad kag sa pangamuyo sang imo
mga alagad, nga sila nagakalipay sa

pagkahadluk sa imo ngalan ; kag pag-
pauswaga, ginaampo ko sa imo, ang
imo alagad karon kag tuguti, nga maka-
kita sia sing bugay sa atubangan sad-

tong lalaki." Kay manugtagay ako
sang hari.

Si Artaherhes nagatugot kay Nefaetnias sa pagkadto

sa pagpatindug liwan sang lerusalem.

2 KAG nahanabu, sa bulan sa Nisan,

sa tuig nga duha ka pulo sang hari

nga si Artaherhes, nga sang yara na ang
alak sa atubangan niya, gii5cuha ko ang
alak kag ginhatag ko sa hari. Kag
wala gid ako magkasubo anay sa iya

atubangan.
2 Kag nagsiling sa akon ang hari

:

I
" Kay ngaa bala nagakasubo ang imo

nawung, kay wala ka man sing balatian ?

Ini indi liwan kondi kasubu sa tagipo-

soon." Niyan nagkahadluk ako sing

daku gid.

3 Kag nagsiling ako sa hari :
" Ang

hari magkabuhi sa gihapon : l paano
bala nga indi magmasubo ang akon
nawung, sang ang banwa, nga duug
sang mga lulubngan sang akon mga
ginikanan, hapay na, kag ang iya mga
gawang napangupud na sang kalayo ?

"

4 Kag nagsiling sa akon ang hari

:

"
I Ano bala ang ginapangayo mo ?

"

Niyan nangamuyo ako sa Dios sang
mga langit,

5 Kag nagsiling ako sa hari :
" Kon

luyag sang hari, kag kon nahamuut ka
sa imo alagad sa atubangan mo, nga
ipadala mo ako sa luda, sa banwa sang
mga lulubngan, sang akon mga ginika-

nan, agud nga pagpatindugan ko sia

liwan."
6 Kag ang hari nagsiling sa akon,

subung man ang haring babae, nga naga-
lingkod sa luyo niya : l

" Tubtub bala

san-o ang imo pagpanlakatan, kag san-o

ka raagapauli ? " Kag nahamuut ang
hari sini, kag nagpadala sia sa akon kag
ako nagpat-in sa iya sang panag-on.

7 Kag nagsiling ako sa hari :
" Kon

luyag sang hari, hatagan ako sing mga
sulat nga sa mga gobernador sa isa ka
luyo sang suba, agud nga pagtugutan
nila ako sa pag-agi, tubtub nga maka-
abut ako sa luda

;

8 Kag sang isa ka sulat kay Asap,
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nga bantay sang talon sang hari, agud
nga paghatagan niya ako sing kahoy
nga sa paghimo sing mga bakalan sang
mga gawang sang kalig-unan nga naha-
nungud sa Balay iii lehoba kag nga sa
kuta sang banvva, kag sa balay nga diin

ako magasulud. Kag ginhatag ini sila

sa akon sang hari, siling nga ang maayo
nga kamut ni lehoba yara sa ibabaw na-
kon.

9 Kag nag-abut ako sa mga goberna-
dor sa isa ka luyo sang suba, kag ginha-
tag ko sa ila ang mga sulat sang hari.

Kag ang hari nagpadala upud sa akon
sing mga pangolo sang kasoldadosan
kag sing mga manugkabayo.

ID Kag sang nabatian ini ni Sanbalat,
nga Horoninhon, kag ni Tobias, nga
alagad nga Amoninhon, nagbalatyag
sila sing daku gid nga kalas-ay nga
mag-abut ang isa ka tawo sa pagpani-
nguha sang kaayohan sang mga inanak
ni Israel.

11 Kag nag-abut ako salerusalem, kag
nakapuyo ako didto sing tatlo ka adlaw.

12 Kag nagbangon ako sing gab-i pa,
ako kag ang diyotay nga mga tinawo
upud sa akon, kag wala ko igpahayag sa
bisan kay sin-o ang ginbutang sang Dios
sa akon tagiposoon, nga pagabuhaton
ko nga sa Jerusalem ; kag walay sapat nga
upud sa akon, kondi lamang ang sapat
nga akon ginakabayhan.

13 Kag naggowa ako sa gab-i sa ga-
wang sang Nalupyakan kag nayon sa
tuburan sang Dragon, kag nayon sa ga-
wang sang Palamus-unan, kag gintalu-
pangud ko ang mga kuta sa Jerusalem
nga nagkalaguba, kag ang iya mga ga-
wang nga ginpangupud sang kalayo.

14 Kag nag-agi ako sa gawang sang
Tuburan kag sa Punong sang hari ; kag
wala sing duug nga pag-agihan sang sa-
pat nga yara sa idalum nakon.

15 Kag nagtaklad ako sa kasulgan sing
gab-i kag gintalupangud ko ang kuta;
kag nagpauli ako kag nagsulud ako sa ga-
wang sang Nalupyakan kag nagbalik
ako.

16 Kag wala makahibalo ang mga
punoan kon diin ako magkadto, bisau
sang akon ginbuhat ; kag tubtub niyan
wala ako magpahayag sing bisan ano
sini sa mga ludio, bisan sa mga saserdo-
te, bisan sa mga dunganon, bisan sa mga
punoan, bisan sa iban nga mga nagapa-
langabudlay.

17 Kag nagsiling ako sa ila :
" Gina-

tan-aw ninyo ang kalainan nga yari kita
sa iya, nga ang Jerusalem naguba na,
kag ang iya mga gawang ginpangupud
sang kalayo ; kari-kamo, kag pagpatin-
dugon-naton ang kuta sang Jerusalem,
kag manginindi na kita mga palasipala-
han.

18 Kag ginpahayag ko sa ila kon paa-
no nga ang kamut sang akon Dios nag-
maayo sa ibabaw nakon, kag subung
man ang mga polong nga kinahambal sa
akon sang hari. Kag nagsililing sila:

Magtilindug-kita, kag pagabangonon
naton." Kag nagpabaskug sila sang ila

mga kamut nga sa paghimo sing maayo.
19 Sang pagkabati sini ni Sanbalat,

nga Horoninhon, kag ni Tobias, nga
alagad nga Amoninhon, kag ni Gesem,
nga Arabinhon, ginuligyat nila kami,
kag gintamay nila kami, nga nagasiling

:

"^Ano bala ini nga ginahimo ninyo?

I Magamalalison bala kamo batok sa
hari ?

"

20 ICag ginsabat ko sila, kag ginsili-

ngan ko sila :
" Ang Dios sang mga

langit, sia gid magapauswag sa amon,
kag kami, nga iya mga alagad, maga-
tilindug kami kag magatulukud kami

;

apang kamo wala sing bahin, bisan
katadlungan, bisan handumanan sa Jeru-

salem."

Ang pagpatiadu2 liwan sang mga gawang kag sang

niga kuta sang lerusalem.

3 KAG sang tumindug si Eliasib, nga
• pinapakamataas nga saserdote, upud

sang iya mga utud nga mga saserdote ; kag
ginpatindug nila ang gawang sang mga
Obeha : ginpakabalaan nila sia kag gin-

butang nila sa iya ang mga takup ; kag
ginpakabalaan nila sia tubtub sa tore sa

Meab, tubtub sa tore sa Hananeel.
2 Kag sa luyo niya ginpatindug sang

mga tawo nga taga-Ieriko ; kag sa luyo
niya ginpatindug ni Sakur, nga anak ni

Imri.

3 Ang gawang sang Isda ginpatindug
sang mga anak ni Senaa ; ginbutangan
nila sia sing mga bakalan kag sing mga
takup, sing mga 3'^awihan kag sing mga
pintal.

4 Kag sa luyo nila ginpakaayo ni

Meremot, nga anak ni Urias, nga anak ni

Kos ; kag sa luyo nila ginpakaayo ni

Mesulam, nga anak ni Berekias, nga anak
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ni Mesesabeel ; kag sa luyo nila ginpa-

kaayo ni Sadok, nga anak ni Baana

;

5 Kag sa luyo nila ginpakaayo sang
mga Tekoinhon ; apang ang i!a mga
kadalagkuan wala magpasakup sa pag-

alagdan sang ila Ginoo.
6 Ang gawang nga Daan ginpakaayo

ni loiada, nga anak ni Pasea, kag ni

Mesulam, nga anak ni Besodias ;
ginhi-

moan nila sia sing mga bakalan, kag
ginbutangan nila sia sang iya mga
takup, sang mga yawihan kag sang mga
pintal.

7 Kag sa luyo nila ginpakaayo ni

Melatias, nga taga-Gabaon, kag ni ladon,

nga taga-Meronot, nga mga tinawo sa

Gabaon kag sa Mispa, nga nahanungud
sa lingkoran sang gobernador sa isa ka
luyo sang suba.

8 Sa luyo nila ginpakaayo ni Usiel,

nga anak ni Haraya, nga isa sang mga
panday sa pilak ; kag sa luyo niya gin-

pakaayo ni Hananias, nga isa sang mga
manugpahamut ; kag ginpabayaan nila

ang kuta nga nahilin sa lerusalem tubtub
sa kuta nga Malapad.
9 Kag sa luyo nila ginpakaayo ni

Repaias, nga anak ni Hur, nga pangolo
sang katunga sang ginsakpan sa Jerusa-

lem.
10 Kag sa luyo nila ginpakaayo ni

ledaia, nga anak ni Harumap, kag sa

atubangan sang iya balay ; kag sa luyo
niya ginpakaayo ni Hatus, nga anak ni

Hasbanias.
11 Si Malkias, nga anak ni Harim,

kag si Hasub, nga anak ni Pahat-Moab,
ginpakaayo nila ang isa nga ika-

duha ka bahin kag ang tore sang mga
Dapog.

12 Kag sa luyo nila ginpakaayo ni

Salum, nga anak ni Lohes, nga pangolo
sang ikaduha ka katunga sang ginsakpan
sa lerusalem, sia kag ang iya mga anak
nga babae.

13 Ang gawang sang Nalupyakan gin-

pakaayo ni Hanun upud sang mga
pumuluyo sang Sanoa : ginbangon nila

sia, kag ginbutang nila ang iya mga
takup, ang mga yawihan, kag ang mga
pintal, kag ginhitno nila ang isa ka libo

ka maniko nga kuta, tubtub sa gawang
sang Palamus-unan.

14 Ginbangon ang gawang sang Pa-
lamus-unan ni Maikias, nga anak ni

Rekab, nga pangolo sang ginsakpan sang
Bet-hakerira : sia ang nagbangon sa iya,

kag ginbutang niya sa iya ang mga
takup, ang mga yawihan kag ang mga
pintal.

15 Kag ang gawang sang Tuburan
ginpakaayo ni Salum, nga anak ni Kol-
Hose, nga pangolo sang ginsakpan sa
Mispa : sia nagbangon sa iya, kag ginbu-
tangan niya sia sing mga takup, sing mga
j'^awihan kag sing mga pintal ; kzgginhww
niya man ang kuta sang punong sa Siloe,

nayon sa katamnan sang Hari kag tub-
tub sa mga alintaga nga nagadulhog
gikan sa banwa ni Dabid.

16 Sa olehe niya ginpakaayo ni Ne-
hemias, nga anak ni Asbuk, nga pangolo
sang isa ka katunga sang ginsakpan sang
Bet-sur, tubtub sa atubangan sang mga
lulubngan kag tubtub sa punong nga
nahuman, kag tubtub sa balay sang mga
Maisug.

17 Sa olehe niya ginpakaayo sang rnga
Lebinhon : si Rehum, nga anak ni

Banit, nga sa luyo niya ginpakaayo ni

Hasabias, nga pangolo sang katunga
sang ginsakpan saSeila, tungud sang iya
ginsakpan.

18 Sa olehe niya ginpakaayo sang iya

mga utud : si Babai, nga anak ni Hena-
dad, nga pangolo sang iban nga katunga
sang ginsakpan sa Sella,

19 Kag si Eser, nga anak ni lesua,

nga pangolo sa Mispa, nagpakaayo sa

luyo niya sang isa nga ikaduha ka takus,

nga nagsugud sa atubangan sang sala-

kaan sang Tilipunan sang kasangkapan
sa pag-awayan sang Pamusud.
20 Sa olehe niya nga may kainit gin-

pakaayo ni Baruk, nga anak ni Sabai,

ang isa nga ikaduha ka takus, kutub sa

pamusud tubtub sa gawang sang balay
ni Eliasid, nga pinapakamataas nga sa-

serdote.

21 Sa olehe niya ginpakaayo ni Mere-
mot, nga anakni Urias, nga anak ni Kos,
ang isa nga ikaduha ka takus, kutub sa
suludlan sang balay ni Eliasib tubtub sa
ukbung sang balay ni Eliasib.

22 Sa olehe niya ginpakaayo sang mga
saserdote, nga mga tawo sang dulunan
sang Jordan.

23 Sa olehe nila ginpakaayo ni Benya-
min kag ni Hasub, sa atubangan sang ila

bala5^ Sa olehe nila ginpakaayo ni Asa-
rias, nga anak ni Maasias, anak ni Ana-
nias, sa malapit sa iya balay.

24 Sa olehe niya ginpakaayo ni Binui,

nga anak ni Henadad, ang isa nga ikadu-
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ha ka takus kutub sa balay ni Asarias,
|

tubtub sa banga kag tubtub sa nasikoan.

25 Si Palal, nga anak ni Usai nagkaa-

j^o, nga nagasugud sa atubangan sang

banga kag sang tore nga nagagowa, sa

balay nga mataas sang hari, nga yara

sa patyo sang bilangoan ; sa oiehe niya,

si Pedaia, nga anak ni Faros
;

26 Kag ang mga Netinlion nga diin

sila nagpuluyo sa bakolod, tubtub sa

atubangan sang gawang sang mga Tu-
big nayon sa Sidlangan kag sang tore

nga nagagowa.
27 Sa olehe nila ginpakaayo sang mga

Tekoinhon ang isa nga ikaduha ka ta-

kus sa atubangan sang daku nga tore

nga nagagowa, kag tubtub sa kuta sa

bakolod.
28 Sa ibabaw sang gawang sang mga

Kabayo, ginpakaayo sang mga saserdo-

te, ang tagsatagsa sa atubangan sang iya

balay.

29 Sa olehe nila ginpakaayo ni Sadok,

nga anak ni Imer, sa atubangan sang iya

balay ; kag sa olehe niya ginpakaayo ni

Semaia, nga anak ni Sekanias, nga ban-

tay sang gawang sa Sidlangan.

30 Sa olehe niya ginpakaayo ni Hana-
nias, nga anak ni Selemias, kag ni Ha-
nun, nga ikan-um ka anak ni Salap, ang
isa nga ikaduha ka takus. Sa olehe nila

ginpakaayo ni Mesulam, nga anak ni

Berekias, sa atubangan sang iya pu-

luy-an.

31 Sa olehe niya ginpakaayo ni Mal-

kias, nga anak sang manugpanday sang

pilak, tubtub sa balay sang mga Netin-

hon kag sang mga manugbaligya, ang sa

atubangan sang gawang sang Ulusisaan

kag tubtub sang hulut nga mataas sang

banga.
32 Kag ang sa tunga sang hulut nga

mataas sang banga kag sang gawang
sang mga Obeha ginpakaayo sang mga
manugpanday sang pilak kag sang mga
manugbaligya.

Puhon sang mga kaaway.—Ginalupit ni Nehemias

sing fainganiban ang banwa.

4 KAG nahanabu nga, sang pagkabati

ni Sanbalat, nga ginabangon na-

mon ang kuta, nangakig sia kag nagdab-

dab sa kasingkal, kag naguligyat sia sa

mga ludio

;

2 Kag naghambai sia sa atubangan

sang iya mga litud kag sa kasoldadosan

sa Samaria, kag nagsiling: "
^ Anong

ginahimo bala sinang mga mapigaw
nga ludio ? i Pagatugutan bala sila sa
paghimo ? I Magahalalad bala sila ?

i Pagatapuson bala nila sa isa ka adlaw ?

I Pagabanhawon bala nila sa mga tinum-
poktumpok sang yab-ok ang mga bato
nga ginpanunug?"

3 Kag yara ?a luyo niya si Tobias, nga
Amoninhon, nga nagsiling :

" Bisan
pa ang ginapatindug nila, kon ang isa ka
milo magsaka sa iya, magaguba sia sang
iia kuta nga bato."

4 Pamatii, oh Dios namon, nga kon
paano ginatamay kami, kag iuli ang ila

pasipala sa ibabaw sang ila olo, kag
itugyan-mo sila sa pangagaw sa isa ka
duta sang kabihagan.

5 Kag indi paglikmi ang ila kalautan,
bisan ang ila sala pagapanason mo sa

atubangan sang imonawung; kay gin-

pakahuy-an nila tungud sang mga pag-
kaakig ang mga nagapalatindug,

6 Kag ginpatindug namon ang kuta,

kag ang bug-os nga kuta nanginbilog
tubtub sa iya tunga ; kag ang banwa may
tagiposoon sa pagpangabudlay.

7 Apang nahanabu nga, sang pagka-
bati ni Sanbalat, kag ni Tobias, kag
sang mga Arabinhon, kag sang mga
Amoninhon, kag sang mga Asdodinhon,
nga ang mga kuta sa lerusalem nakaayo
na, nga ang mga litik ginsugdan sa pag-
takup, nagkalaakig sila sing daku.

8 Kag naghilimbon ang tanan sing

tingub sa pagkari sa pagpakigaway sa

lerusalem, kag sa paggamo sa iya.

9 Kag nangamuyo kami sa amon Dios,

kag nagbutang kami batok sa ila sing

bantay sa adlaw kag sa gab-i, sa pagban-
tay sa amon tungud sa ila.

10 Kag si luda nagsiling: "Ang
mga kusug sang mga manughakut naga-
luluya, kag ang mga nagub-an madamu,
kag indi kita sarang makapatindug sang
kuta."

11 Kag ang aton mga kasumpung nag-

sililing :
" Indi sila makahibalo, bisan

makakita sila, tubtub, nga magsuliid ki-

ta sa tunga nila, kag pagapamatyon na-

ton sila kag pagapadulugon naton ang
buluhaton."

12 Kag nahanabu nga,sangpag-alabut
sang mga ludio nga nagpuluyo sa ma-
lapit sa ila, kag nagsililing sini sa amon
sing makapulo, gikan sa tanan nga mga
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duug, sa diin nagpakari kag nagpakad-
to sila sa amon,

13 Ginbutangan ko sing mga bantay sa

mga nanubuan nga duug sa likod sang
kuta, sa mga bahin sang guab ;

ginbutang
ko didto ang banwa sono sa mga pinani-

malay, upud ang ila mga hinganiban,

upud ang ila mga sumbiling kag upud
ang ila mga pana.

14 Kag nagtuluk ako, kag nagtindug
ako kag nagsiling ako sa mga lutaw
kag sa mga punoan, kag sa nabilin sang
banwa :

" Indi kamo magkahadluk sa

atubangan nila; magpanumdum-kamo
sa Ginoo nga daku kag makahaladluk,
kag pagpakigaway kamo tungud sa inyo
mga litud, tungud sa inyo mga anak,
nga lalaki, tnngud sa inyo mga anak
nga babae, tungud sa inyo mga asawa
kag sa inyo mga balay."

15 Kag nahanabu nga, sang pagkabati
sang amon mga kaaway, nga nakilala

namon ini, ginlaglag sang Dios ang lay-

gay nila; kag nagbalalik kami nga tanan
sa kuta, ang tagsatagsa sa iyabuluhaton.

16 Kag nahanabu, kutub sadto nga
adlaw, nga ang katunga sang akon mga
pamatan-on nagpangabudlay sa bulu-
haton, kag ang isa ka katunga sa ila

nagdala sang mga sumbiling, kag mga
taming, kag mga pana, kag mga limbu-
tong, kag ang mga dunganon yara sa

likod sang bug-os nga balay ni luda.

17 Ang mga nagbalangon sang kuta,
kag ang mga nagdala sing mga lulan,

kag ang mga naglulan, nagpalanga-
budlay sila sa buluhaton sing isa ka
kamut, kag sa isa may hinganiban sila.

18 Kag ang mga nagbalangon, ang
tagsatagsa, may hinganiban sila nga na-
taklus sa ila mga hawak, kag sa sini

nagbangon sila; kag ang nagapatunog
sang budyong yara sa luyo nakon.

19 Kag_ nagsiling ako sa mga lutaw
kag sa mga punoan kag sa nabilin sang
banwa: "Ang buluhaton daku kag
malapad, kag kita naghililayoay sa kuta
nga mga malayo ang tagsatagsa sa iya
utud.

20 Sa duug nga didto mabatian ninyo
ang tingug sang budyong, magtilipon-
kamo didto sa amon : ang aton Dios
magapakigaway tungud sa aton.

21 Kag kami nagpangabudlay sa bulu-
haton, kag ang katunga sa ila nagdala
sang sumbiling, kutub sa pagpamanag-

I

banag tubtub sa pagsubang sang mga
bitoon.

22 Labut pa, sa sadtong panag-on
nagsiling man ako sa banwa :

" Ang
tagsatagsa sa inyo upud ang iya mga
sologoon, magahigdasa sulud sangleru-
salem, agud nga sila yara sa aton sa
kagabihon sa pagbantay, kag sa adlaw,
sa buluhaton."

23 Kag bisan ako, bisan ang akon mga
utud, bisan ang mga tavvo nga bantay
nga nagasunud sa akon, wala maguba
sang aton panapton: ginhuptan sang
tagsatagsa ang hinganiban, nga kina-

hanglan suhimg sang tubig.

Si Nebemias nagaso^o nga bimoan s'lag katarangaa

ang mgi imol nga gioapigos tungud sang ila

mga utang.—Ang iya dipagkamaisip.

5 KAG may daku nga pagpanghakroy
sang banwa kag sang ila mga asawa

batok sa mga ludio nga ila mga utud.
2 Kag may iban _ nga nagsililing :

" Kami, ang amon mga anak nga lalaki
kag ang amon mga anak nga babae
mga madamu kami : paghatagan kami
sing trigo, agud nga magkaon kami kag
magkabuhi."

3 Kag may mga iban nga nagsililing

:

"Amon ginpamirinda ang amon mga
duta, kag ang amon mga kaubasan, kag
ang amon mga balay, sa pagbakal sing
trigo sa gutum."
4 Kag may iban nga nagsililing:

" Nakahulam kami sing pilak sa ibabaw
sang amon mga duta kag sang amon
mga kaubasan nga sa buhis sang hari.

5 Walay sapayan, ang amon unud
subung sang unud sang amon mga
utud; ang amon mga anak nga lalaki
subung sang ila mga anak nga lalaki:
kag yari karon, ginapasakup namon
ang amon mga anak nga lalaki kag ang
amon mga anak nga babae sa kahiolip-
nan, kag may iban sang amon mga anak
nga babae nga napanakup, kag wala
sing kusug sa amon mga kamut sa pag-
gawad sa ila, kag ang amon mga duta
kag ang amon mga kaubasan iya na
sang iban."

6 Kag naakig ako sing daku gid sang
pagkabati ko sang ila panghakroy kag
sining mga polong.

7 Kag ang akon tagiposoon nagpa-
mangkot sa suliid nakon, kag ginsab-
dong ko ang mga lutaw kag ang mga
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punoan, kag nagsiling ako sa ila :
" Na-

gabalaton ang tagsatagsa sa inyo sing

saka sa inyo mga utud." Kag gintipon

ko ang isa ka dakii nga pagtilipon batok
sa ila.

8 Kag nagsiling ako sa ila :
" Gin-

gawad naton sono sang aton nadanga-
tan ang aton mga utud nga mga ludio,

nga kinabaligya sa mga katawohan;
kag kamo, j bisan pa magpamaligya man
kamosa inyo mga utud, kag pagaiba-

ligya sila sa aton !
" Kag naghilipus sila,

kag wala sila makakita sing sabat,

9 Kag nagsiling ako: "Indi maayo
ang inyo ginahimo. I Wala bala kamo
maglalakat sa kahadluk sang aton Dios,

agud nga indi manginkahuluy-an sa

mga katawohan, nga mga kaaway na-

ton?
10 Ako man, kag ang akon mga utud,

kag ang akon mga sologoon, ginpahulam
naton sila sing pilak kag trigo : ginaampo
ko sa inyo, pagbayaan ta ini nga utang.

11 Ginaampo ko sa inyo, iguli-ninyo

sa ila karon ang ila m.ga duta, ang ila

mga kaubasan, ang ila mga kaolibahan,

kag ang ila mga balay, kag ang ikaisa-

kagatus ka bahin sang pilak, kag sang

trigo, sang alak kag sang lana nga
ginsukot ninyo nga saka."

12 Kag nagsiling sila :
" Pagaipanguli

namon, kag wala gid kami sing paga-

sukton sa ila : pagahim.oon namoH; sono
sang inyo ginasiling." Kag gintawag
ko ang mga saserdote kag ginpasurapa

ko sila, nga pagabuhaton nila sono sa

sini nga polong.

13 Labut pa, gintuk-ap ko ang akon
panapton, kag nagsiling ako :

" Ituk-ap

sang Dios sing subung sini gikan sa

iya balay kag sa iya pangabudlayan ang
tanan nga tawo, nga indi magtuman sini

nga polong, kag sa sini mangintinuk-ap
kag manginwalaysulud sia." Kag nag-

sabat ang bug-os nga katilingban

:

"Kabay pa." Kag gindayaw nila si

lehoba, kag ginhimo sang banwa sono
sa sini nga polong.

14 Labut pa, kutub sang adlaw nga
ginsogo man ako sang Jiari nga mangin-
gobernador ako sa ila, sa duta ni luda,

kutub sang ikaduha ka pulo ka tuig

iubtub sa ikakatloan kag duha ka
tuig sang hari nga si Artaherhes sa

sulud sang napulo kag duha ka tuig, ako
kag ang akon mga utud wala magkaon
kami sang tinapay sang gobernador.

15 Kag ang mga nahauna nga mga
gobernador, nga nanginuna sa akon,
ginpabug-atan nila ang banwa, kag gin-

kuha nila sa ila ang tinapay kag ang
alak, labut pa ang kap-atan ka sikio

nga pilak; ang ila mga sologoon m^an
naggilinoo sa ibabaw sang banwa

;

apang ako v/ala maghimo sing subung
sini, bangud sang kahadluk sa Dios.

16 Bisan pa sa buluhaton sini nga
kuta ginbutang ko ang akon kamut nga
may tinguha, kag wala kami magtagiya
sing duta ; kag ang tanan nakon nga
mga sologoon nagtingub sila didto sa

buluhaton.

17 Kag ang mga ludio kag ang mga
punoan sa kadamtion sang isa ka gatus

kag kalim-an, upud sang mga nag-
alabut sa amon sang mga katawohan
nga yara sa palibot namon, yara sila sa

akon latok.

18 Kag nahanungud sang ginhimos
nga sa adlav.'-adlaw, gin-aman nga sa
akon ang isa ka baka, anganum ka obe-
ha nga pinili kag mga pispis ; kag sa tagsa

ka napulo ka adlaw, ang tanan nga alak

sa kabuganaan. Kag bisan pa sining

tanan wala gid ako magpangayo sing

tinapay sang gobernador ; kay ang pag-
alagdan nagbug-at sa ibabaw sining

banwa.
19 Dumduma, nga sa kaayohan na-

kon, Dios ko, ang tanan nga akon gin-

himo tungud sini nga banwa.

Mga pagpuhon batok kay Nehemias ; ang iya

pagtoo kag pagpadayon.

KAG nahanabu, sang nabatian ni

Sanbalat kag ni Tobias, kag ni

Gesem, nga taga-Arabia, kag sang iban
nga amon mga kaaway, nga ginbangon
ko ang kuta kag nga wala na sing na-

bilin sa iya nga litik, tubtub sadtong
panag-on, wala ko mabutang ang mga
takup sang mga gawang,

2 Si Sanbalat kag si Gesem nagpala-
dala sa pagsiling sa akon :

" Kari-ka,

kag magtilingub kita sa mga minoro
sang nalupyakan sa Ono." Apang sila

naghulunahuna sa paghimo sa akon sing

malain.

3 Kag ginpadal-an ko sila sing mga
manugbalita, nga nagasiling: "Ako
r.agahimo sing isa ka daku nga bulu-

haton, kag indi ako sarang makakadto

;

ikay ngaa bala magpauntat ako sang
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buluhaton, nga bayaan ko sia sa pag-
dulhog sa inj'o ?

"

4 Kag ginpakadtoan nila ako sa ma-
kap-at sa amo man nga butang, kag ako,

ginpadala ko sa ila ang amo man nga
sabat.

5 Kag ginpadala ni Sanbalat sa akon,
sa pagsilingsing amo man sa makalima,
ang iya sologoon nga m.ay sulat nga bi-

nukad sa iya kamut,
6 Nga sa iya nasulat :

" Nabatian nga
ginasilingsa tunga sang mga katawohan,
kag si Gasmu nagasiling sini, nga ikaw
kag ang mga ludio nagahulunahuna ka-

mo sa pag-lalis ; kag tungud sini gina-
bangon mo liwan ang kuta, kag sono
sining mga polong manginhari nila ikaw.

7 Kag bisan pa nagbutang ka sing
manalagna sa pagbantala sa imo, sa
lerusalem, nga nagasiling : May haii

sa luda. Kag karon pagapamatian sang
hari ang amo nga mga polong, nganj
kari-ka kag magasilinapul kita sing
tingub."

8 Kag nagpadala ako sa pagsiling sa

iya: "Wala sing ano man nga mga
butang, subung sang imo ginasiling,

kondi nga sa imo tagiposoon ginapahito
mo sila."

9 Kay tanan sila nagpaninguha sa

paghadluk sa am.on kag nagsililing

sila :
" Magaluluya ang mga kamut nila

sa buluhaton, kag indi sia mahuman."
Kag karon paglig-ona ang akon mga
kamut, oh Dios.

10 Kag nagsulud ako sa balay ni Se-
m.aia, nga anak ni Delaia, anak ni Mee-
tabeel, nga sia nagpabukot. Kag sia

nagsiling sa akon :
" Magtilipon-kita sa

Balay sang Dios, sa suliid sang simba-
han, kag takpan naton ang mga gawang
sang Simbahan ; kay magakari sila sa
pagpatay sa imo ; karon gid nga gab-i
magakari sila sa pagpatay sa imo."

1

1

Kag nagsiling ako :
"

i Isa ka tav/o
nga subung sa akon magapalagyo sia

bala? Kag sin-o bala nga tawo nga
subung sa akon nga sarang makasuliid sa
Simbahan kag magkabuhi ? Indi ako
m.agasulud sa iya.

12 Kag ginkilala ko nga, yari karon,
ang Dios wala magapadala sa ij^a, kondi
nga ginmitlang niya ini nga panagna
batok sa akon, kay ginsoholan sia ni

Tobias kag ni Sanbalat,

13 Kag ang katuyoan, nga ginsoholan
sia, amo agud nga mahadluk ako, kag

maghimo sing subung sini, nga nagapa-
kasala, kag nga may kabangdanan sila sa
pagpabuni sing malain ko nga kadunga-
nan, agud nga pagbutangbutangan ako.

14 Dumduma, Dios ko, si Tobias
kag si Sanbalat, sono sa sining ila mga
binuhatan kag si Noadias man, nga
manalagna nga babae, kag sa iban nga
m.ga manalagna nga nagapaninguha sa
pagpakulba sa akon.

15 Kag nahuman gid ang kuta sang
duha ka pulo kag lima sang biilan sa
Elul sa kalim-an kag duha ka adlavv.

16 Kag sang pagkabati sini sang tanan
nga amon mga kaaway, ang tanan nga
mga katawohan nga yara sa palibot

namon nagkalahadluk kag nagkalahu3'-a

sila sing daku sa ila gid nga mga mata,
kag ginkilala nila nga nahimo ini nga
buluhaton gikan sa amon Dios.

17 Sa sadtong mga adlaw man gin-

padala sang m.ga lutaw sa luda ang
madamu nga mga sulat kay Tobias, kag
ang mga sulat ni Tobias nag-abut sa ila.

18 Kay madamu sa luda ang nag-
hiliusa sa iya upud sa panumpa ; kay
umagad sia ni Sekanias, nga anak ni

Ara ; kag si lohanan, nga iya anak nga
lalaki nangasawa sa anak nga babae ni

Mesulam, nga anak ni Birekias.

19 Ginsugid man nila ang iya ma-
ayong binuhatan sa atubangan nakon
kag ginpadala nila sa iya ang akon mga
polong. Kag si Tobias nagpadala sing
mga sulat sa pagpakulba sa akon.

Ang mga bantay sang banwa.—Ang isip sang mga
nagbalaiik upud kay Sorcbabel.

KAG nahanabu, sang nabangon na
ang kuta kag ginpahamtang ko ang

mga gawang, nga ginpahamtang sa ila

mga tulin ang mga bantay sang gawang,
ang mga manugkanta kag ang mga
Lebinhon.

2 Kag ginsogo ko ang akon utud nga
si Hanani kag si Hananias, nga pangolo
sang balay nga harianon sa lerusalem,
nabanungud sang lerusalem, kay ini sia

isa ka tawo sa kamatooran kag mahad-
lukon sa Dios, labi pa sa ihan nga ma-
damu;

3 Kag nagsiling ako sa ila :
" Indi

pagbuksan ang mga gawang sang Jeru-

salem tubtub nga maginit ang adlaw

;

kag sang yara nagatindug pa ang tnga

mamighantay, pagatakpan nila ang mga
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gawang kag pamintalan sila. Kag mag-
butang-kamo sing mga bantay sang mga
pumuluyo sa lerusalem, ang tagsatagsa

sa iya balantayan, kag ang tagsatagsa

sa atubangan sang iya balay."

4 Kag ang banwa amoy malapad kag
daku, kag diyotay ang katawohan sa

suliid niya, kag wala sing mga balay
nga napatindug.

5 Kag ginbutang sang Dios sa akon
tagiposoon, nga tipunon ko ang mga
lutaw, kag ang mga pimoan kag ang
banwa, agud nga igasulat sa listahan

sang mga kaliwatan. Kag nakita ko
ang tolon-an sang kaliwatan sang mga
nagtalaklad sing una, kag nakita ko sa

iya nga nasulat

:

6 " Yari karon ang mga inanak sang
probinsia nga nagtalaklad liwan gikan
sa kabihagan sang pagliton, nga gin-

paliton ni Nabukodonosor, nga hari sa

Babilonia, kag nga nagpalauli sa leru-

salem kag sa luda, ang tagsatagsa sa

iya banwa

;

7 Nga sila nag-alabut upud kay Soro-
babael, kay lesua, kay Nehemias, kay
Asarias, kay Raamias, kay Nahamani,
kay Mardokeo, kay Bilsan, kay Misperet,
kay Bigbay, kay Mehum, kay Baana.
Ang isip sang mga tawo sang banwa sa

Israel

:

8 Ang mga inanak ni Pares, duha ka
libo isa ka gatus kapitoan kag duha,

9 Ang mga inanak ni Sepatias, tatlo

ka gatus kapitoan kag duha
10 Ang mga inanak ni Ara, anum ka

gatus kalim-an kag duha.

11 Ang mga inanak ni Paliat-Moab,
sa mga inanak ni lesua, kag sa panima-
lay ni loab, duha ka libo walo ka gatus
kag napulo kag walo.

12 Ang mga inanak ni Elam, isa ka
libo duha ka gatus kalim-an kag apat,

13 Ang mga inanak ni Satu, walo ka
gatus kap-atan kag lima.

14 Ang mga inanak ni Sakai, pito ka
gatus kag kan-uman.

15 Ang mga inanak niBinui, anum ka
gatus kap-atan kag walo.

16 Ang mga inanak ni Bebai, anum
ka gatus duha ka pulo kag walo.

17 Ang mga inanak ni Asgad, duha
ka libo tatlo ka gatus duha ka pulo k^g
duha.

18 Ang mga inanak ni Adonikam,
anum ka gatus kan-uman kag pito.

19 Ang mga inanak ni Bigbai, duha
ka libo kan-uman kag pito.

20 Ang mga inanak ni Adin, anum ka
gatus kalim-an kag lima.

21 Ang mga inanak ni Ater sa pani-
malay ni Esekias, kasiaman kag walo.

22 Ang mga inanak ni Hasum, tatlo

ka gatus duha ka pulo kag walo.

23 Ang mga inanak ni Besai, tatlo ka
gatus duha ka pulo kag apat.

24 Ang mga inanak ni Harip, isa ka
gatus kag napulo kag duha.

25 Ang mga inanak ni Gabaon, ka-
siaman kag lima.

25 Ang mga tawo sa Betlehem kag sa
Netopa, isa kag gatus kawaloan kag
walo.

27 Ang mga tawo sa Anatot, isa ka
gatus duha ka pulo kag walo.

28 Ang mga tawo sa Bet-Asmabet,
kap-atan kag duha.

29 Ang mga tawo sa Kiriat-iearim,

sa Kapira kag sa Beerot, pito ka gatus
kap-atan kag tatlo.

30 Ang mga tawo sa Kama kag sa

Geba, anum ka gatus duha ka pulo kag
isa.

31 Ang mga tawo sa Mikmas, isa ka
gatus duha ka pulo kag duha.

32 Ang mga banwa sa Bethel kag sa

Ai, isa ka gatus duha ka pulo kag tatlo.

33 Ang mga banwa sang isa ka
Nebo, kalim-an kag duha.

34 Ang mga inanak sang isa ka Elam,
isa ka libo duha ka gatus kalim-an kag
apat.

35 Ang mga inanak ni Harim, tatlo

ka gatus kag duha ka piilo.

36 Ang mga inanak ni leriko, tatlo

ka gatus kag lima.

37 Ang mga anak sa Lod, sa Hadid
kag sa Ono, pito ka gatus duha ka pul6

kag isa.

38 Ang mga inanak ni Senaa, tatlo

ka libo siam ka gatus kag katloan.

39 Ang mga saserdote: ang mga
inanak ni ledaia, sa balay ni lesua, siam
ka gatus kapitoan kag tatlo.

40 Ang mga inanak ni Imer, isa ka
libo kalim-an kag duha.

41 Ang mga inanak ni Pasur, isa ka
libo duha ka gatus kap-atan kag pito.

42 Ang mga inanak ni Harim, isa ka
libo napulo kag pito.

43 Ang mga Lebinhon : ang mga
inanak ni lesua, sa panimaldy ni Kari-
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miel kag sang mga inanak ni Hodeba,
kapitoan kag apat.

44 Ang mga manugkanta : Ang mga
inanak ni Asap, isa ka gatus kap-atan
kag walo.

45 Ang mga manugbantay sang ga-

wang : ang mga inanak ni Salum, ang
mga inanak ni Ater, ang mga inanak ni

Talmon, ang mga inanak ni Akub, ang
mga inanak ni Hatita, ang mga inanak
ni Sobai : isa ka gatus katloan kag walo.

46 Ang mga Netinhon : ang mga ina-

nak ni Siha, ang mga inanak ni Hasupa,
ang mga inanak ni Tabaot,

47 Ang mga inanak ni Keros, ang
mga inanak ni Sia, ang mga inanak ni

Padon,
48 Ang mga inanak ni Lebana, ang

mga inanak ni Hagaba, ang mga inanak
ni Salmai,

49 Ang mga inanak ni Hanan, ang
mga inanak ni Gide], ang mga inanak
ni Gahar,

50 Ang mga inanak ni Rehaia, ang
mga inanak ni Resin, ang mga inanak
ni Kikoda,

51 Ang mga inanak ni Gasam, ang
mga inanak ni Ussa, ang mga inanak ni

Pasea,

52 Ang mga inanak ni Besai, ang mga
inanak ni Meunim, ang mga inanak ni

Nepiisesim,

53 Ang mga inanak ni Bakbuk, ang
mga inanak ni Hakupa, ang mga inanak
ni Harhur,

54 Ang mga inanak ni Easlit, ang
mga inanak ni Mehida, ang mga inanak
ni Narsa,

55 Ang mga inanak ni Barkos, ang
mga inanak ni Sisera, ang mga inanak
ni Tema,

56 Ang mga inanak ni Nesia, ang
mga inanak ni Hatipa.

57 Ang mga inanak sang mga alagad
ni Salomon ; ang mga inanak ni Sotai,

ang mga inanak ni Soperet, ang mga
inanak ni Perida,

58 Ang mga inanak ni Jahala, ang
mga inanak ni Darkon, ang mga inanak
ni Gidel,

59 Ang mga inanak ni Sepatias, ang
mga inanak ni Hatil, ang mga inanak ni

Pokeret-Hasebaim, ang mga inanak ni

Amon.
60 Ang tatan nga mga Netinhon, kag

ang mga anak sang mga alagad ni Salo-
mon, tatio ka gatus kasiaman kag duha.

61 ivag yari karon ang mga nagtalak-
lad gikan sa Tel-Mela, sa Tel-Harsa, sa
Kerub-Adon kag sa Imer ; nga wala sila

makasarang magpahayag sang balay
sang ila mga ginikanan, bisan sang ila

kaliwatan, bisan kon nga taga-Israel

sila:

62 Ang mga inanak ni Delaia, ang
mga inanak ni Tobias, ang mga ina-

nak ni Nekoda, anum ka gatus kap-atan
kag duha.

63 Kag sa mga saserdote, ang mga
inanak ni Hobaia, ang mga inanak ni

Kos, ang mga inanak ni Barsilaai, nga
aiig ila amay nagpangasawa sa mga anak
nga babae ni Barsilai, nga Galaadinhon,
kag ginhingalanan sang ngalan nila.

64 Ini sila nagpangita sa listahan
sang ila mga kaliwatan kag wala maki-
ta ; kag ginsobol sila sa pagkasaserdote.

65 Kag nagsiling sa ila ang goberna-
dor, nga indi sila magkalaon sang mga
butang nga balaan gid, tubtub nga mag-
tindug ang saserdote sa aiiibangafi sang
Dios nga may Urim kag Tumim.
66 Ang bdg-os nga katilingban nga

natipon among kap-atan kag duha ka
libo tatlo ka gatus kag kan-uman,

67 Nga wala maisip ang ila mga ala-

gad nga lalaki kag mga babae nga mga
pito ka libo tatlo ka gatus katloan kag
pito sila, nga sa ila may duha ka gatus
kap-atan kag lima ka manugkanta nga
lalaki kag babae.

68 Ang ila mga kabayo, pito ka gatus
katloan kag anum : ang mga mula, duha
ka gatus kap-atan kag lima

;

69 Ang mga kamelyo, apat ka gatus
katloan kag lima : ang mga asno, anum
ka libo pito ka gatus kag duha ka pulo.

70 Kag ang iban sang mga pangolo
sang miga ginikanan naghalatag sing mga
dolot, ngasabuluhaton. Anggobernador
naghatag nga sa bahandi sing isa ka libo

ka dariko nga bulawan, kalim-an ka ya-
hong kag lima ka gatus kag katloan ka
panapton nga sinasaserdote.

71 Kag sa tunga sang mga pangolo
sang mga ginikanan may mga naghala-
tag nga sa bahandi sang buluhaton sing
duha ka pulo ka libo ka dariko nga bula-
wan, kag duha ka libo kag duha ka ga-
tus ka mina nga pilak.

72 Kag ang ginhatag sang nabilin
sang banwa nanginduha ka pulo ka libo

ka dariko nga bulawan, kag duha ka libo
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ka mina nga pilak, kag kan-uman kag
pi to ka panapton nga sinasaserdote.

73 Kag nagpuluyo ang mga saserdote

kag ang mga Lebinhon, kag ang mga
bantay sang gawang, kag ang mga
manugkanta, kag ang mga tagabanwa,
kag ang mga Netinhon, kag ang bug-os
nga Israel sa ila mga kabanwaanan.
Kag sang imabut ang ikapito ka bulan,

ang mga inanak ni Israel didto na sa ila

mga kabanwaanan.

Esdras na^abasa sang bantug nga tolon-an sang

kasogoan.—Nagahiwat sia sang piesta sang

mga Fayagpayag.

8 KAG nagtipon ang bug-os nga ban-

wa subung sing isa lamang ka tawo
sa nakawaan. nga yara sa atubangan
sang gawang sang mga tiibig, kag nag-

sililing sila kay Esdras, nga eskriba, nga
dalhon niya ang tolon-an sang kasogoan
ni Moises, nga sa iya nagsogo si lehoba
kay Israel.

2 Kag si Esdras, nga saserdote, nag-

dala sang kasogoan sa atubangan sang
katilingban, sa mga lalaki subung man sa

mga babae, kag sa tanan nga mahang-
ponon sa pagpamati, sang nahauna nga
adlaw sang bulan nga ikapito.

3 Kag ginbasa niya ang tolon-an sa

atubangan sang nakawaan nga yara

sa atubangan sang gawang sang mga
Tubig, kutub sang pamanagbanag tub-

tub sang udto ang adlaw sa atubangan
sang mga lalaki kag mga babae, kag
sang mga mahangponon ; kag nagtalupa-

ngud ang mga idulungiig sang bug-os

nga banwa sa tolon-an sang kasogoan.

4 Kag si Esdras, nga eskriba, nagtin-

dug sa ibabaw sang isa ka walihan nga
kahoy, nga ila ginbuhat sa sini nga ka-

tuyoan. Kag sa luyo ni3''a nagtindug si

Matitias, si Sema, si Ania, si Urias, si

Hilkia kag si Maasias, sa iya too ; kag
sa iya wala si Pedaia, si Misael, si Mal-
kias, si Hasum, si Hasbadana, si Saka-

rias kag si Mesulam.
5 Kag ginbukad ni Esdras ang tolon-

an sa mga mata sang bug-os nga banwa,
kay yara sia sa ibabaw pa sang bug-os

nga banwa; kag sang pagbukad niya

sini, ang bug-os nga banwa nagtilindug.

6 Kag ginpakamaayo ni Esdras si

lehoba, nga Dios nga daku; kag ang
bug-os nga banwa nagsabat :

" Kabay
pa, kabay pa," nga nagabayaw sang ila

mga kamut ; kag nagduluko sila, kag
naghapa sa atubangan ni lehoba, nga
nagalayaub ang nawung sa duta,

7 Kag si lesua, si Bani, si Serebias,
si lamin, si Akub, si Sabatai, si Ho-
dias, si Maasias, si Kelita, si Asaria,
si losabad, si Hanan, si Pelaia kag ang
mga Lebinhon ginpahangup nila sa ban-
wa ang kasogoan ; kag ang banwa nag-
padayon sa iya duug.

8 Kag ginbasa nila sa tolon-an, ang
kasogoan sang Dios sa maathag gid, kag
ginasaysay nila ang kahologan, sabagay
nga mahangup nila ang ginbasa.

9 Kag si Nehemias nga gobernador.
kag ang saserdote nga si Esdras nga es-

kriba, kag ang mga Lebinhon nga naga'
pahangup sa banwa sang kasogoan nagsi-

liling sa bug-os nga banwa :
" Ining ad-

law am.ong balaan kay lehoba, nga aton
Dios ; indi kamo magkalasubo, bisan
maghilibi

;

" kay ang bug-os nga banwa
naghibi, nga nagapamati sang mga po-
long sang kasogoan.

10 Kag nagsililing sila sa ila :
'• La-

kat-kamo, kaon-kamo sing mga tambok,
kag inum-kamo sing matam-is nga alak,

kag padalhi-ninyo sing mga ginolot ang
mga wala makaaman, kay ining adlaw
among balaan sa aton Ginoo ; kag indi

kam.o magkalasubo, kay ang kalipay ni

lehoba among inyo kusug."
1

1

Kag ang mga Lebinhon nagpahipiis

sa bug-os nga banwa, nga nagasiling

:

" Hipus-kamo, kay ining adlaw among
balaan, kag indi kamo magsulubo."

12 Kag ang bug-os nga banw^a nagla-

kat sa pagkaon kag sa paginum, kag sa
pagpadala:sing mga ginolot, kag sa pag-
himo sing dakung kasadya, kay nahan-
tup nila ang mga polong nga kinatudlo
sa ila.

13 Kag sang madason nga adlaw, nag-
tilipon ang mga pangolo sang mga
ginikanan sang bug-os nga banwa, ang
mga saserdote kag ang mga Lebinhon,
sa palibot ni Esdras, nga eskriba, sa pag-
pangita sing kaalam sa mga polong sang
kasogoan.

14 Kag nakita nila nga nasulat sa ka-
sogoan, nga si lehoba nagsogo tungud
sa kamut ni Moises, nga magpuluyo ang
mga inanak ni Israel sa mga payagpayag
sa piesta sang bulan nga ikapito

;

15 Kag nga ipahangup kag ipabantala
sa tanan nila nga mga banwa kag sa le-

rusalem, nga nagasiling: "Kadto-kamo.
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sa bukid, kag dala-kamo sing mga sanga

sang olibo nga tinanum, kag mga sanga

sang olibo nga talonon, kag mga sanga

sang mirto, kag mga kapaklangan, kag
mga sanga sang mga kahoy nga mada-
bong, nga pagahimoon sing mga payag-

payag, subung sang nasulat na."

16 Kag naggowa ang banwa kag nag-

dalala sila sa ila, kag naghilimo sila sing

mga payagpayag, ang tagsatagsa sa iba-

baw sang iya atup, kag sa ila mga pat3^o,

kag sa mgapatyo sang Balay sang Dies,

kag sa nakawaan sang gawang sang
mga Tubig, kag sa nakawaan sang ga-

wang ni Epraim.

17 Kag ang bug-03 nga katilingban

nga nagbalik gikan sa kabihagan, nag-
himo sing mga payagpayag, kag sa

mga payagpayag nagpuluyo sila. Kay
kutub sang mga adiavvr ni losue, nga
anak ni Nun, tubtub sadtong adlaw wa-
la makahimo sing subung ang mga ina-

nak ni Israel. Kag may daku gid nga
kasadya.

18 Kag ginbasa, sa adlawadlaw, ang
tolon-an sang kasogoan sang Dios, ku-
tub sang nahauna nga adlaw tubtub sang
katapusan nga adlaw. Kag ginhimo ni-

]a ang piesta sa pito ka adlaw, kag sa

ikawalo ka adlaw ang isa ka pagtilipon

nga maligdong, sono sang tulumanon.

Pagpuasa kag pagtuad saog mga sala sang banwa.

9 KAG sang adlaw nga ikaduha ka
piilo kag apat sang amo nga bulan

nagtililipon ang mga inanak ni Israel sa

pagpuasa, nga may mga panapton nga
masinakiton kag duta sa ibabaw nila.

2 Kag ang kaliwatan ni Israel nag-
bulag sa tanan nga mga anak sang
dumuluong, kag nagatilindug sila sa

attihangan sang Dios, kag nagtuluad sila

sang ila mga sala kag sang mga kalautan
sang ila mga ginikanan.

3 Kag nagatilindug sila sa ila duug
kag ginbasa nila ang tolon-an sang ka-

sogoan ni lehoba, nga ila Dios, ang
ikapat ka bahin sang adlaw, kag ang
ikapat ka bahin nagtuad sila kag nag-
hapa sila sa atubangan ni lehoba, nga
ila D^os.

4 Kag nagtilindug sa ibabaw sang
palatungansang mga Lebinhon si lesua,

si Bani, si Kadmiel, si lebanias, si Buni,
si Serebias, si Bani kag si Kenani, kag

nagsilingit sila sa mataas nga tingug
kay lehoba, nga ila Dios.

5 Kag ang mga Lebinhon, si lesua
kag si Kadmiel, si Bani, si Hasabnias, si

Serebias, si Hodaias, si Sebanias kag
si Petaia nagsililing :

" Tilindug-kamo,
pakamaayoha-ninyo si lehoba, nga inyo
Dios, kutub sa walay katapusan tubtub
sa walay katapusan. Pakamaayohon
ang ngalan sang imo himaya kag pag-
pamataason sia sa ibabaw sang tanan
nga pagpakamaayo kag pagdayaw.

6 Ikaw amo si lehoba, ikaw lamang

;

ginhimo mo ang langit, kag ang mga
langit sang mga langit, kag ang bug-03
nila nga kasoldadosan, ang duta kag
ang tanan nga yara sa iya ; ang mga
kadagatan, kag ang tanan nga yara sa

ila, kag ginabuhi mo ining tanan nga
mga butang; kag ang mga kasoldadosan
sang langit nagahapa sa imo atubangan.

7 Ikaw amo si lehoba, ang Dios nga
nagpili kay Abraham, kag ginpagowa
mo sia gikan sa Ur sang mga Kaldeinhon,
kag ginbutangan mo sia sang ngalan
nga si Abraham.

8 Kag nakita mo nga matutum ang
iya tagiposoon sa atubangan mo, kag
naghimo ka sa iya sing katipan sa pag-
hatag sa iya sang duta sang mga Kana-
anhon, sang mga Hetinhon, sang mga
Amorinhon sang mga Peresinhon, sang
mga lebusinhon kag sang mga Gerge-
sinhon, sa paghatag sa iya sa kaliwatan
niya ; kag gintuman mo ang imo polong,

kay matarung ka.

9 Kag gintuluk mo ang kalisdanan
sang amon mga ginikanan sa Egipto,

kag ginpamatian mo ang panghakroy
nila sa malapit sang dagat nga Mapula.

10 Kag naghimo ka sing mgatandaan
kag mga kalatingalahan sa ibabaw ni Pa-
raon kag sa ibabaw sang tanan niya nga
mga alagad, kag sa ibabaw sang bug-os

nga banwa sa iya duta, kay nahibaloan
mo nga sila nagpalabilabi batok sa ila

kag naghimo ka nga sa imo sing ngalan,

subung sang yari karon nga adlaw.
11 Kag ginpihak mo ang dagat sa atu-

bangan nila, kag nag-alagi sila sa tunga
niya sa mamala : kag ang ila mga ma-
nuglagas gintagbong mo sa mga kadadal-
man, subung sing isa ka bato sa mga
gamhanan nga tubig.

12 Kag sa isa ka haligi nga panganud
ginmandoan mo sila sa adlaw, kag sa

isa ka haligi nga kalayo sa gab-i, sa pag-
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iwag sa ila sa dalan sa diin sila maga-
lalakat.

13 Kag sa ibabaw sang bukid sang Si-

nai nagpanaug ka, kag naghambal ka sa

ila kutub sa mga langit, kag ginhatagan
mo sila sing mga tulumanon nga ma-
tadlung. kag sing mga kasogoan nga ma-
tuud, kag sing mga palatukuran kag
mga sogo nga mga maayo.

14 Kag ginpahibalo mo sila sang imo
balaan nga sabado, kag ginsogo mo sa

li, tungud sa kamut ni Moises, nga imo
alagad, ang mga sogo, kag mga palatu-

kuran kag isa ka kasogoan.

15 Kag ginhatagan mo sila sing tina-

pay sang langit nga sa ila kagutum, kag
nga sa ila kauhaw ginpagowaan mo sila

sing mga tubig sa bato : kag ginsilingan

mo sila nga magsululud sila sa pagtagi-

ya sang duta, nga tungud sa iya nagsum-
pa ka nga pagaihatag mo ini sa ila.

16 Kag sila, ang amonmga ginikanan,
nagpalabilabi kag ginpatig-a nila ang
ila tingkoy, kag wala nila pagpamatii
ang imo mga sogo.

17 Kag sila nagdumili sa pagpamati,
kag indi nakadumdum sila sang imo
mga kalatingalahan nga ginhimo mo
ayon sa ila, kag ginpatig-a nila ang ila

tingkoy, kag sa ila pagkamalalison nag-
bulang sila nga sa ila sing pangolo sa
pagbalik sa ila kahiolipnan. Apang,
ikaw among Dios sang m.ga pagpatawad,
maloloyon kag mahinoklogon, maduga-
yon sa pagpangakig kag bugana sing
bugay, nga wala mo sila pagbayai.

18 Labut pa, sang paghimo nila nga
sa ila sing tinday sang baka nga tinu-

naw, kag nagsililing : Ini amo ang imo
Dios nga nagpataklad sa imo gikan sa

Egipto, kag nagbuluhat sila sing dalagku
nga mga pasipala sa imo

;

19 Ikaw, tungud sang imo bugana
nga mga kalooy, wala mo sila pagbayai
sa kahanayakan : ang haligi nga panga-
nud wala magbulag sa ila sa adlaw sa

pagmando sa ila sa dalan, bisan ang ha-
ligi nga kalayo sa gab-i sa pagiwag sa
ila sang dalan nga sa iya nagalalakat
sila.

20 Kag ginhatag mo ang imo maayo
nga espiritu sa paghimo sa ila nga maa-
1am, kag wala. mo pagdumilii ang imo
mana sa ila baba, kag ginhatagan mo
sila sing tubig sa ila kauhaw.

21 Ginsagud mo sila sing kap-atan ka
tuigsa kahanayakan • wala sila makula-

ngi sing bisan ano ; ang ila mga panap-
ton wala magkagabok, bisan nagbalanug
ang ila mga tiil.

22 Ginhatagan mo sila sing mga gin-

harian kag mga banwa, kag ginpanagtag
mo ini sila sa ila, sono sa mga ginsak-
pan : kag gin-angkon nila ang duta ni

Sihon, kag ang duta sang hari sa Hes-
bon, kag ang duta ni Og, nga hari sa
Basan.

23 Kag ginpadamu mo ang ila mga
inanak subung sang mga bitoon sang
langit, kag ginsuliid mo sila sa duta, nga
nahanungud sa iya ginsiling mo sa ila

mga ginikanan, nga pagasudlan nila sa
pagtagiya sa iya.

24 Kag ang mga inanak nagsululud,
kag gin-angkon nila ang duta ; kag gin-

pasakup mo sa atubangan nila ang mga
pumuluyo sang kadutaan, ang mga Ka-
naanhon, kag gintiigyan mo sila sa ila

mga kamut, subung man ang ila mga
hari kag ang mga banwa sang duta, agud
nga paghimoon nila sa ila sono sang ila

kabubut-on.

25 Kag nagpangLiha sila sing mga
banwa nga pinabakud, kag sing duta
nga mabungahon, kag nagtagiya sila

sing mga balay nga mga puno sang ta-

nan nga kaayohan, sing mga bobon nga
binasbasan, sing mga kaubasan, kag sing

mga kaolibahan, kag sing mga kakaho-
yan nga mabungahon sa dagaya ; kag
nagkalaon sila, kag nagkalabusug sila,

kag nagtalambok sila kag nagkalabuhi
sila sa kalipay, tungud sa imong daku
nga kaayo.

26 Kag nagbatok sila, kag naglalis sila

batok sa imo, kag ginhaboy nila ang
imo kasogoan sa likod nila ; kag ginpa-
matay nila ang imo mga manalagna,
nga nagpamatuud batok sa ila sa pagpa-
liso sa ila sa imo, kag naghimo sila sing
dalagku nga mga pasipala sa imo.

27 Kag gintugyan mo sila sa kamut
sang ila mga kasumpung, nga nagpaka-
lisud sa ila, kag sa panag-on sang ila ka-
lisdanan, nagsilingit sila sa imo, kag
ikaw nagpamati sa ila kutub sa mga
langit, kag sono sang imo bugana nga
mga kalooy, ginhatagan mo sila sing

mga manluluwas, nga nagluwas sa ila

sa mga kamut sang ila mga kasumpung.
28 Kag sang nakapahuway sila, nag-

himo sila liwan sing rnalain sa atuba-

ngan mo, kag gintugyan mo sia sa kamut
sang ila mga kaaway, nga naggilinoo sa
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ila ; kag nagsiling't sila liwan sa imo, kag
ikaw kutub sa mga langit ginapamatian

mo sila, kag sono sang imo mga kalooy

sa makadamu ginluwas mo sila.

29 Kag nagpamatuud ikaw sa tunga

nila sa pagpabalik sa ila sa imo kasogo-

an ; apang sila nagpalabilabi, kag wala

nila pagpamatii ang imo mga sogo, kon-

di nga nagpakasala sila batok sa imo
mga tulumanon, nga ginsulat : Ang tawo
nga magbutang sa ila sa buhat, sa ila na-

gakabuhi sia; kag naghatag sila sing

malalison nga abaga, kag ginpatig-a nila

ang ila tingkoy, kag wala sila magpala-
mati.

30 Kag nagdugay ka sa ila sing mala-
wig nga mga tuig, kag ginpamatud-an_mo
sa tunga nila sang imo Espiritu tungad
sang kamut sang imo mga manalagna

;

apang wala sila magpamati, kag gin-

tugyan mo sila sa kamut sang mga
kabanwahan sang duta.

31 Apang tungud sang imo bugana
nga mga kalooy, wala mo sila paglag-

laga, bisan ginbulagan mo sila, kay Dies
ikaw nga maloloy-on kag mahinoklogon.

32 Busa karon, Dios namon, Dios nga
daku, makusug kag makahaladluk, nga
nagabantay ka sang katipan kag sang
bugay, nga wala pagapakadiyotaya sa

imo atubangan ang tanan nga pag-antus
nga nakadangat sa amon, sa amon mga
hari, sa amon mga dunganon, sa amon
mga saserdote, kag sa amon mga mana-
lagna, kag sa amon mga ginikanan, kag
sa bug-OS nga imo banwa, kutub sa mga
adlaw sang mga hari sa Asur, tubtub
sini nga adlaw.

33 Apang ikaw among matarung sa

tanan nga nag-abut sa ibabaw namon,
kay naghimo ka nga may kamatooran
gid, apang kami naghimo sing malain
gid.

34 Ang amon mga hari, ang amon
mga dunganon, ang amon mga saserdote
kag ang amon mga ginikanan, wala nila

pag-ibutang sa buhat ang imo kasogoan,
bisan gintalupangud nila ang imo mga
sogo kag ang imo mga pagpamatuud, nga
sa ila nagpamatuud ka sa tunga nila.

35 Kag sila didto sa ila ginharian, kag
sa imo bugana nga kaayohan, nga ginha-
tag mo sa ila, kag sa duta nga malapad
kag mabungahon, nga ginbutang mo sa
atubangan nila, wala sila mag-alalagad
sa imo, bisan nagliliso sila sa ila malain
nga mga binuhatan.

36 Yari karon, nga karon, mga upli-

pon kami : yari karon, mga ulipon kami
sa duta, nga ginhatag mo sa amon mga
ginikanan, agud nga magkalaon sang
iya bunga kag sang iya kaayohan.

37 Kag nagadamu sia sang iya pa-
tubas nga sa mga hari, nga ginbutang
mo sa ibabaw namon tungud sang amon
mga sala ; kag sila nagagilinoo sa ibabaw
sang amon mga lawas kag sa ibabaw
sang amon mga kasapatan, sono sa ila

luyag, kag yari kami karon sa daku nga
kahsdanan."

Ang mabal oga pagpakigkatipan sang banwa

sa Dios.

38 Kag bangud sining tanan naghimo
kami sing matutum nga pagpakigkatipan,
kag ginsulat namon sia kag ginpat-inan
sia sang amon mga dunganon, sang
amon mga Lebinhon kag sang amon
mga saserdote.

\r\ KAG ining mga ngalan yara sa viga
'^ sulat nga napat-inan: Nehemias,
ang gobernador, nga anak ni Hakalias,

kag ni Sedekias,
2 Seraia, Asarias, leremias,

3 Pasur, Amarias, Malkias,

4 Hatus, Sebanias, Maluk,

5 Harim, Meremot, Obadias,
6 Daniel, Gineton, Baruk,

7 Mesulam, Abias, Miamin,
8 Maasias, Bilgai, Semaia. Ini sila,

mga saserdote.

9 Kag ang mga Lebinhon : lesua, nga
anak ni Asanias, Binui sa mga inanak
ni Henadad, Kadmiel,

10 Kag ang ila mgautud: Sabanias,

Hodias, Selita, Pelaia, Hanan,
1

1

Mika, Rehob, Hasabias,

12 Saku, Serebias, Sabanias,

13 Hodias Bani, Beninu.

14 Ang mga pangolo sang banwa:
Paros, Pahat-Moab, Elara, Satu, Bani,

15 Buni, Asgad, Bebai,

16 Adonias, Bigbai, Adin,

17 Ater, Esekias, Asur,
18 Hodias, Hasum, Besai,

19 Harip, Anatot, Nebai,
20 Magpias, Mesulam, Hesir,
21 Mesesabel, Sadok, ladua
22 Pelatias, Hanan, Anaia,

23 Hoseas, Hananias, Hasub,
24 Lohes, Pila, Sobek,

25 Rehum, Hasabna, Maaseia,

621



10. 26. SI NEHEMIAS. 11. 1.

26 Ahias, Hanan, Anan,
27 Maluk, Harim, Baana.
28 Kag ang nabilin sang banwa, ang

mga saserdote, ang mga Lebinhon, ang
mga manugbantay sang gawang, ang
mga manugkanta, ang mga Netinhon,
kag ang tanan nga mga nagbulag sang
mga kabanwaanan sang mga duta
tungud sang kasogoan sang Dios, ang
ila mga asawa, ang ila mga anak nga
lalaki, kag ang ila mga anak nga babae,
ang tanan nga may ihibalo kag pagki-
lala,

29 Nagtilingub sila sa ila mga utud,

sa ila mga lutav/, kag nagsulud sila

sa panghimalaut kag sa pagsumpa nga
magalalakat sila sa kasogoan sang Dios,
nga ginhatag sa kamut ni Moises, nga
alagad sang Dios, kag nga bantayan kag
tumanon nila ang tanan nga mga sogo
ni lehoba, nga aton Ginoo, kag ang iya

mga tulumanon, kag ang iya mga pala-

tukuran

:

30 Nga nagapanaad nga indi namon
pagihatag ang amon mga anak nga
babae sa mga katawohan sang duta,

bisan magkuha kami sang ila mga anak
nga babae nga sa amon mga anak nga
lalaki

;

31 Kag nga kon ang mga katawohan
sang duta magdalala did sa pagbaligya
sing mga ibalaligya kag mga kalan-on
sa adlaw nga sabado, wala gid kami sing

kuhaon sa ila sa sabado, bisan sa adlaw
nga balaan ; kag nga paghimoon namon
ang pagpasaylo sang tuig nga ikapito,

kag nga pagpasaylohon namon ang
utang sang tagsatagsa.

32 Nagpalasakup kami man sa mga
sogo, nga nagapanaad sa paghatag sa

tagsa ka tuig sing tatlo ka bahin sang
isa ka siklo, nga sa pag-alagdan sang
Balay sang aton Dios :

33 Nga sa tinapay nga pagpahayag,
kag nga sa dayon nga halad nga kalan-

on, kag nga sa halad nga sinunug nga
dayon sang mga sabado, sang mga lati,

nga sa mga pinat-in nga piesta, kag
nga sa mga butang nga balaan, kag
nga sa mga halad tungud sang sala sa

paghimo sing katumbasan tungud kay
Israel kag nga sa tanan nga buluhaton
sang Balay sang aton Dios.

34 Magpapalad man kita, ang mga
saserdote, ang mga Lebinhon kag su-

bung man ang banwa, nahanungud sang
haiad sang gatong, sa pagdala sa iya sa

Balay sang aton Dios, sono sang mga
balay sang aton mga ginikanan, sa mga
panag-on nga mga tinapat, sa tuigtuig, sa
pagsunog sa ibabaw sang halaran ni
lehoba, nga aton Dios, subung sang
nasulat sa kasogoan

:

35 Kag nga pagdalhon naton diri ang
mga panganay sang aton duta, kag ang
panganay sang tanan nga bunga sang
tanan nga kahoy sa tuigtuig sa Balay ni

lehoba,

36 Kag ang mga panganay sang aton
mga anak kag sang aton mga kasapatan,
siling sang nasulat sa kasogoan; kag nga
pagdalhon naton sa Balay sang aton
Dios, sa mga saserdote nga nagahimo
sang pag-alagdan sang Balay sang aton
Dios, ang panganay sang aton mga baka
kag sang atong mga obeha.

37 Biisa, pagadalhon naton ang mga
panganay sang aton mga linamas, kag
ang aton mga halad nga binayaw, kag
ang bunga sang tanan nga kahoy, ang
alak kag ang laiia, sa mga saserdote, sa

mga hulut sang Balay sang aton Dios,
kag ang ikapulo sang aton duta sa mga
Lebinhon ; kay ang mga Lebinhon mag-
balaton sang mga ikapulo sang tanan
nga mga banwa sang aton pinangu-
mahan.

38 Kag ang saserdote, nga anak ni

Aaron, magaupud sa mga Lebinhon, sang
ang mga Lebinhon magbalaton sang
ikapulo ; kag nga pagadalhon sang mga
Lebinhon ang ikapulo sang mga ikapulo

sa Balay sang aton Dios, sa mga hulut sa

balay sang bahandi

;

39 Kay pagadalhon sang mga inanak
ni Israel kag sang mga inanak sang mga
Lebinhon ang lialad nga binayaw sang
trigo, sang duga sang ubas kag sang lana

sa mga hulut, nga didto ang mga suludlan
sang balaan nga puluy-an, kag ang mga
saserdote nga nagahimo sing pag-alag-

dan, kag ang mga manugbantay sang
gawang kag ang mga manugkanta. Kag
indi namon pagabayaan ang Balay sang
amon Dios.

Pagpinahatpabat saog mga bag-ong pumuluyo

sa tunga sang lerusalem kag sang

nabilin sang Icadutaan.

11
KAG nagpuluyo ang mga dunganon
sang banwa sa lerusalem ; apang

ang nabilin sang banwa nagpapalad sa

pagpakari sang isa sa napulo nga mag-

622



11.2.1 SI NEHEMIAS. 11. 25,

puyo sa lerusalem, nga banwa nga ba-

laan, kag ang siam ka bahin sa iban nga
mga banwa.

2 Kag ginpakamaayo sang banwa ang
tanan nga mga tawo nga sa kabubut-on
gid naghalalad sa pagpuyo sa lerusalem.

3 Kag yari karon ang mga lutaw sang
probinsia, nga nagpuluyo sa lerusalem

;

apang sa mga kabanwaanan ni luda nag-

puluyo ang nahilin sa Israel : ang mga
saserdote, ang mga Lebinhon, ang mga
Netihon kag ang mga anak sang mga
alagad ni Salomon, ang tagsatagsa sa

iya kaugalingon, sa ila mga banwa.
4 Sa lerusalem nagpuluyo ang bahin

sang mga anak ni luda kag sang mga
anak ni Benyamin. Sa mga inanak ni

luda : si Ataia, nga anak ni Hosias, nga
anak ni Sakarias, anak ni Amarias, anak
ni Sepatias, anak ni Mahalaleel, sa mga
anak ni Peres

;

5 Kag si Maasias, nga anak ni Baruk,
anak ni Kolose, anak ni Hasaia, anak ni

Adaia, anak ni loiarib, anak ni Sakari-

as, anak sang Siloninhon.

6 Ang tanan nga mga anak ni Peres,

nga nagpuluyo sa lerusalem, nanginmga
apat ka gatus kan-uman kag walo ka mga
tawo nga maisug.

7 Kag yari karon ang mga anak ni

Benyamin : si Salu, nga anak ni Mesu-
1am, anak ni load, anak ni Pedaia, anak
ni Kolaia, anak ni Maaseia, anak ni Itiel,

anak ni lesaias.

8 Kag sa olehe niya si Gabai kag si

Salai, siam ka gatus duha ka pulo kag
walo sila.

9 Kag si loel, nga anak ni Sikri, a-

mong natulinan sa ila, kag si luda, nga
anak ni Senua, among ikaduha ka ii'nuli-

nan sa banwa.
10 Sa mga saserdote : si ledaia, nga

anak ni loiarib, si lakin
;

11 Si Seraia, nga anak ni Hilkia, nga
anak ni Mesulam, anak ni Sadok, anak
ni Meraiot, anak ni Ahitub, nga dunga-
non sang Balay sa Dios;

12 Kag ang ila mga utud nga nag-
hilimo sang buluhaton sang Balay, walo
ka gatus duha ka pulo kag duha sila':

kag si Adaia, nga anak ni leroham,
anak ni Pelalias, anak ni Asmi, anak
ni Sakarias, anak ni Pasur, anak ni

Malkias,

13 Kag ang iya mga litud, nga mga
pangolo sang mga ginikanan, duha ka
gatus kap-atan kag duha sila ; kag si

Amasai, nga anak ni Asareel, anak ni

Asai, anak ni Mesilemot, anak ni Imer,

14 Kag ang ila mga utud, nga mga
tawo nga maisug nga manugaway, isa ka
gatus duha ka pulo kag walo sila ; kag
ang tululinan sa ila amo si Sabdiel, nga
anak ni Gedolim.

15 Kag sang mga Lebinhon: si Se-
maia, nga anak ni Hasub, anak ni Asri-
kam, anak ni Hasabia, anak ni Buni,

16 Kag si Sabitai, kag si losabad,

sang mga dunganon sang mga Lebin-
hon, nga mga tinuUnati sila sang mga
buluhaton nga sa gowa sang Balay sang
Dios

;

17 Kag si Matanias, nga anak ni

Mika, anak ni Sabdi, anak ni Asap,
nga pangolo nga nagapaningug sing

una sang pagdayaw sa panaq-on sang
pangamuyo ; kag si Bakbukias, ang
ikaduha, sa iya mga litud ; kag si Abda,
nga anak ni Samua, anak ni Galal, anak
ni ledutun.

18 Ang tanan nga mga Lebinhon sa

balaan nga banwa nanginduha ka gatus
kawaloan kag apat sila.

19 Kag ang mga manugbantay sang
gawang : si Akub, si Talmon kag ang
ila rnga utud, nga mga bantay sang
gawang, isa ka gatus kapitoan kag duha
sila.

20 Kag ang nabilin ni Israel, ang mga
saserdote, kag ang mga Lebinhon, nag-
puluyo sa tanan nga mga kabanwaanan
sa luda, ang tagsatagsa sa iya panublion.

21 Kag ang mga Netinhon nagapuluyo
sa Opel, kag si Siha kag si Gispa amo
sila ang mga tinulinan sang mga Netin-
hon.

22 Ang tinulinan sang mga Lebinhon
sa lerusalem amo si Usi, nga anak ni

Bani, anak ni Hasabias, anak ni Mata-
nias, anak ni Mika, sa mga anak ni

Asap, nga mga manugkanta, nga iinu-

Unan sang buluhaton sang Balay sang
Dios;

23 Kay may sogo sang hari nahana-
ngud sa ila kag ang isa ka sohol nga
pinat-in nga sa mga manugkanta nga sa

tagsa ka adlaw.

24 Kag si Petahias, nga anak ni Me-
sesabel, sa mga inanak ni Sera, nga
anak ni luda, yara sa kamut sang hari

sa tanan nga buluhaton sang banwa.
25 Kag nahanungud sa mga minoro

kag sang ila mga kadutaan : ang iban

sang mga inanak ni luda nagpuluyo sa
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Kiriat-Arba kag sa iya mga minoro,

kag sa Dibon kag sa iya mga minoro,

kag sa lekabseel kag sa iya mga minoro,

26 Kag sa lesua, sa Molada, kag sa

Betpelet,

27 Kag sa Hasar-Sual, kag sa Ber-

seba, kag sa iya mga minoro,

28 Kag sa Siklag, kag sa Mekona,
kag sa iya mga minoro,

29 Kag sa En-Rimon, sa Sora, sa

larmut,

30 Sa Sanoa, sa Adulam kag sa ila

mga minoro, sa Lakis kag sa iya ka-

dutaan, sa Aseka kag sa iya mga mino-
ro. Kag nagbutang sila sing dulugan
kutub sa Beer-seba tubtub sa nalupyakan
sa Hinom.

31 Kag ang mga inanak ni Benyamin
iiagpuhiyo kutub sa Geba : sa Mikmas,
kag sa Aia, kag sa Bethel kag sa iya

mga minoro

;

32 Sa Anatot, sa Nob, sa Anania,

33 Sa Hasos, sa Rama, sa Gitaim,

34 Sa Hadid, sa Sebuim, sa Nebalat,

35 Sa Lod, kag sa Ono, kag sa nalup-

yakan sang mga Manugpangabudlay.
36 Kag sa tunga sang mga Lebinhon

may mga binahinbahin ni luda nga
nagmpon kay Benyamin.

Isip sang mia saserdote kag sang mga
Lebinhon.

•|Q KAG yari karonang mga saserdote
1^ kag ang mga Lebinhon nga nag-

talaklad upud kay Sorobabel, nga anak
ni Sealtiel, kag upud kay lesua : Si Se-

raia, si leremias, si Esdras,

2 Si Amarias, si Maluk, si Hatus,

3 Si Sekanias, si Rehum, si Meremot,
4 Si Iddo, si Ginetoi, si Abias,

5 Si Miamin, si Maadias, si Bilga,

6 Si Semaia, si loiarib, si ledaia,

7 Si Salu, si Amok, si Hilkia, si le-

daia. Ini sila amo ang mga pangolo
sang mga saserdote kag sang ila mga
utud sa mga kaadlawan ni lesua.

8 Kag ang mga Lebinhon : si lesuaj

si Benui, si Kadmiel, si Serebias, si luda

kag si Matanias, nga upud sa ila mga
litud nga tinulinan sang mga pagdayaw

;

9 Kag si Bakbukias, kag si Uni, ang
ila mga utud, yadto sa atubangan nila

sa pagbantay.
10 Kag si lesua nagpanganak kay

loiakim, kag si loiakim nagpanganak

kay Eliasib, kag si Eliasib nagpanganak
kay loiada,

11 Kag si loiada nagpanganak kay
lonatan, kag si lonatan nagpanganak
kay ladua.

12 Kag sa mga kaadlawan ni loiakim,
ang mga pangolo sang mga ginikanan
sang mga saserdete amo sila : Kay
Seraia, si Meraia ; kay leremias, si Ha-
nanias

;

13 Kay Esdras, si Mesulam ; kay Ama-
rias, si lohanan

:

14 Kay Meluki, si lonatan ; kay Se-

banias, si lose

;

15 Kay Harin, si Adna ; kay Meraiot,
si Helkai

;

16 Kay Iddo, si Sakarias ; kay Gine-
ton, si Mesulam.

17 Kay Abias, si Sikri ; kayMiniamIn,
kay Moadias, si Piltai

;

18 Kay Bilga, si Samna ; kay Semaia,
si lonatan

;

19 Kay loiarib, si Matinai ; kay loia-
ia, si Usi

;

20 Kay Salai, si Kalai, kay Amok, si

Eber,
21 Kay Hilkia, si Hasabias; kay le-

daias, si Natanael.

22 Nahanungud sang mga Lebinhon
sa mga kaadlawan ni Eliasib, ni loiada,

kag ni lohanan, kag ni ladua, ginpanu-
lat ang mga pangolo sa mga ginikanan

;

kag nahanungud sang mga saserdote na-

hanabu ini sang paghari ni Dario, nga
Persiahanon.

23 Ang mga anak ni Lebi, nga mga pa-

ngolo sang mga ginikanan, ginpanulat
sa tolon-an sang mga Kronika tubtub sa

mga kaadlawan ni lohanan, nga anak
ni Eliasib.

24 Ang mga pangolo sang mga Lebin-
hon amo si Hasabias, si Serebias kag si

lesua, nga anak ni Kadmiel, kag ang ila

mga utud upud sa ila sa pagdayaw kag
sa pagpasalamat kay lehoha sono sang
sogo ni Dabid, nga lalaki sang Dios, ang
isa ka bantay nga nagatal-us sa isa.

25 Si Matanias kag si Bakbukias, si

Abdias, si Mesulam, si Talmon, si Akub,
nga mga bantay, nga mga manugbantay
sang gawang, nga nagabantay sang mg
kamalig sang mga gawang.

26 Amo ini sila sa mga kaadlawan ni

loiakim, nga anak ni lesua, anak ni

losadak, kag sa mga kaadlawan ni Ne-
hemias riga gobernador, kag sa mga
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adlaw sang saserdote nga si Esdras, nga
eskriba.

Ang pagpabanungud nfa mahal sang kuta

sa lerusalem.

2/ Kag sa pagpahanugud sang kuta sa

lerusalem, ginpangita nila ang mga Le-
binhon sa tanan nila nga mga duug, sa

pagpakari sa ila sa lerusalem, sa paghimo
sang pagpahanungud nga may kasadya
kag nga may mga pagdayaw, kag may
mga kalantahon sa tingug sang mga api-

ping, sang mga salterio kag sang mga
harpa,
28 Kag nagtilipon ang mga anak sang

mga manugkanta, sa ginsakpan sa pali-

bot sang lerusalem. subungman sa mga
minoro sang mga Netopatinhon,

29 Kag sa Bet-Gilgai, kag sa mga la-

tagon sa Geba, kag sa Asmabet ; kay
ang mga manugkanta nagpalatindug sing
mga minoro sa palibot sang lerusalem.

30 Kag nagpalaninlo ang mga saser-

dote kag ang mga Lebinhon, kag gintin-

loan nila ang banwa, kag ang mga ga-
wang kag ang kuta.

31 Kag ginpasaka ko ang mga dunga-
non sa luda sa ibabaw sang kuta, kag
ginbutangan ko sing duha ka dalagku
nga pinanung nga nagpasalamat, nga na-
galalakat : ang isa sa too sa ibabaw sang
kuta nayon sang gawang sang Palamus-
unan

;

32 Kag nagasunud sa ila si Osaya, kag
ang katiinga sang mga dunganon sa
luda,

33 Kag si Asanas, si Esdras si

Mesulam,

34 Si luda si Benyamin, si Semaia,
kag si Inremias.

35 Kag ang iban sang mga inanak sang
mga saserdote nga may mga budyong,
hoti sayoron si Sakarias, nga anak ni lo-
natan, anak ni Semaia, anak ni Matani-
as, anak ni Mikaia, anak ni Sakur, anclk
ni Asap

:

36 Kag ang iya litud nga si Semaia,
kag si Asareel, si Milalai, si Maai, si

Natanael, si luda kag si Hanani, nga
may mga tulungon sang musika ni
Dabid, nga lalaki sang Dios; kag si

Esdras, nga eskriba,sa atubangan nila.

37 Kag sa gawang sang Tuburan, sa
atubangan nila, nagsalaka sila sa mga
alintaga sang banwa ni Dabid, sa takla-
ran sang kuta, sa ibabaw sang balay ni

Dabid kag tubtub sa gawang sang mga
tubig pa Sidlangan.

38 Kag ang ikaduha ka pinanung nag-
lakat sa padulungan nga batok, kag ako
sa olehe niya upud sang katunga sang
banwa sa ibabaw sang kuta, kutub sa

tore sang mga Dapog, tubtub sa ma-
sangkad nga kuta

;

39 Kag sa ibabaw sang gawang ni

Epraim kag sa Daan nga gawang, kag
sa gawang sang Isda kag sang tore sa
Hananeel, kag sang tore sa Mea kag tub-

tub sa gawang sang mga Obeha : kag
nagduliilog sila sa gawang sang Bilan-

goan.

40 Kag nagdiilog ang duha ka pina-

nong sa Balay sang Dios, subung man
ako kag ang katunga sang mga punoan
upud sa akon.

41 Kag ang mga saserdote, nga si

Eliakim, si Maaseia, si Miniamin, si

Mikaia, si Elioenai, si Sakarias, si Ha-
nanias, nga may mga budyong sila

;

42 Kag si Maasia, si Semaia, si

Eleasar, si Usi, si lohanan, si Malkias,
si Elam kag si Eser. Kag ang mga
manugkanta ginpabati nila ang ila tingug,

kag si Israhia amo ang tinulinan.

43 Kag ginhalad sa7ig inga Israelinhon

sadto nga adlaw ang dalagku nga mga ha-
lad, kag nagkalasad3'-a sila ; kay ang Dios
nagpasadya sa ila nga may daku nga kali-

pay : nagkalasadya man ang mga babae
kag ang mga kabataan, kag ang paghili-

nugyaw sa lerusalem nabatian sa ma-
layo.

Pagbag'O sang mga ikapulo.

44 Kag sa sadto nga adlaw ginpamu-
tangan sing mga lalaki sa ibabaw sang
mga hulut sang mga bahandi, nga sa
mga halad nga binayaw, nga sa mga
nahauna nga mga bunga, kag nga sa
mga ikapulo, sa pagtipon sa ila sa mga
latagon sang mga kabanwaanan sang
mga bahin nga ginhatag tungud san;
kasogoan sa mga saserdote kag sa mga
Lebinhon ; kay may kalipay sa luda
tungud kay ang mga saserdote kag ang
mga Lebinhon nagtilindug sa atubangan
ni leJioba.

45 Kag ginbantayan nila ang gintulin
sa ila sang Dios nga pagbantayan, kag
ang gintulin sa ila nga bantayan nga sa
pagpaninlo, subung man ang mga ma-
nugkanta kag ang mga manugbantay
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sang gawang, sono sang sogo ni Dabid
kag ni Salomon, nga iya anak

;

46 Kay sndto anay, sa panag-on ni

Dabid kag ni Asap, may mga pangolo
sang mga manugkanta, kag mga kalan-
tahon sa pagdayaw kag sa pagpasalamat
sa Dios.

47 Kag sa mga kaadlawan ni Soro-
babel kag sa mga kaadlawan ni Nehe-
mias ang bug-os nga Israel, nagahatag
sing mga bahin nga kalan-on sa mga
manugkanta kag sa mga manugbantay
sang gawang, sa tagsa ka adlaw ang
butang sa iya adlaw ; kag ginhatag nila

ang mga butang nga balaan sa mga
Lebinhon, kag ang mga Lebinhon nag-
hatag sing butang nga balaan sa mga
inanak ni Aaron.

Ginabadloag ni Nebetnias aas pila ka mga kalakasan.

-jO SADTONG adlaw ginbasa ang to-
*^ lon-an ni Moises, nga nagapamati
sa iya ang banwa, kag nakita sa iya nga
nasulat, nga ang mga Amoninhon kag
ang mga Moabinhon indi sila dapat
magsulud nga mas-a sa katilingban sang
Dios,

2 Tungud nga wala sila magsugata sa

mga inanak ni Israel nga may tinapay
kag may tubig, kondi nga ginhinakayan
nila si Balaam batok sa ila, agud nga
magpakamalaut sia sa ila ; apang ang
aton Dios nagbaylo sang pagpakama-
lain sa pagpakamaayo.

3 Kag nahanabu nga, sang pagkabati
nila sang kasogoan, ginpahilayo nila kay
Israel ang tanan nga mga dumuluong.
4 Kag sa una sini, si Eliasib nga saser-

dote, nga sia ang tinulinan sang hulut

sang Balay sang aton Dios, nga nag-
pakighimata sia kay Tobias,

5 Gin-amanan niya nga sa iya sing isa

ka daku nga hulut, nga sa iya ginbutang
sadto ang mga halad nga kalan-on,

ang insienso, ang mga suludlan, ang
mga ikapulo sang trigo, ang duga sang
ubas kag ang lana, nga nasogo nga
ihatag sa mga Lebinhon, sa manugkanta
kag sa mga manugbantay sang gawang

;

kag ang halad nga binayaw sang mga
saserdote.

6 Apang sa sining tanan, wala ako sa

lerusalem ; kay sa tuig nga katloan kag
duha ni Artaherhes, nga hari sa Babilonia,

nagkadto ako sa hari kag sa katapusan

sang tuig nadangat ko sa hari ang akon
pangabay.

7 Kag sang umabut ako sa lerusalem,
nahangup ko ang kalainan nga ginhimo
ni Eliasib tungud kay Tobias, nga nag-
himo nga sa iya sing hulut sa mga patyo
sang Balay sang Dios.

8 Kag tungud sini nasakit ako sing
daku gid ; kag ginpahaboy ko ang tanan
nga mga gamit sang balay ni Tobias sa
gowa sang hulut,

9 Kag nagsogo ako nga tinloan nila

ang mga hulut, kag ginpapauli ko didto
ang mga gamit sang Balay sang Dios,
ang mga halad nga kalan-on kag ang
insienso.

10 Subung man ginhangup ko, nga
ang mga bahin sang mga Lebinhon wala
pagihatag sa ila ; kag nga ang mga
Lebinhon kag ang m,fa manugkanta
nga naghimo sang buluhaton nagpala-
lagyo ang tagsatagsa sa iya latagon.

11 Kag nagsabdong ako sa mga puno-
an, kag nagsiling ako :

"
I Kay ngaa

bala nabayaan ang Balay sang Dios ?
"

Kag gintipon ko sila kag ginbutang ko
sila sa ila duug.

12 Kag ang bug-os nga luda nagdala
sa mga bahandi sang ikapulo sang trigo,

kag sang duga sang ubas kag sang
lana.

13 Kag gintukud ko nga mga pangolo
sang mga bahandi, si Selemias, nga
saserdote, kag si Sadok, nga eskriba, kag
si Pedaia, sa tunga sang mga Lebinhon

;

kag ginimpon ko sa ila si Hanan, nga
anak ni Sakur, anak ni Matanias, kay
amo sila ang ginpakamatutum, kag sila

amo ang tinulinan sa pagpamahat sa iya

mga utud.

14 Dumduma ako, oh Dios, tungud
sini, kag indi pagpanasa ang akon huhat

nga maloloy-on, nga ginhimo ko sa

Balay sang akon Dios kag sa iya mga
tulumanon.
•15 Sa sadtong mga adlaw nakita ko

sa luda ang iban nga nagatalapak sa

mga ipitan sang ubas sa sabado, kag nga
nagapasulud sila sing mga inupung, kag
ginalulan nila sila sa mga asno, subung
man ang alak, kag ang mga ubas kag
ang mga igos, kag ang tanan nga bagay
sang lulan, kag nga gindala nila sila sa

lerusalem sa adlaw nga sabado; kag
ginsabdong ko sila nahanungud sang
adlaw nga nagbaligya sila sang kabu-
hian.
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l6 Kag ang mga Tirohanon, nga nag-
puyo didto, nagdalala sing mgaisdakag
sang tanan nga mga ibalaligj^a, kag gin-

baligya nila sila sa sabado sa mga ina-

nak ni luda sa Jerusalem.

1/ Kag ginbadlong ko ang mga lutaw
sa luda, kag nagsiling ako sa ila

:

"iAnobala nga kalainan ini nga inyo
ginahimo, nga ginapakadibalaan ninyo
ang adlaw nga sabado ?

18 i Wala bala paghimoa ini sang
inyo mga ginikanan, sa bagay nga gin-

dala sang aton Dios sa ibabaw naton
ining tanan nga kalainan kag sa ibabaw
sini nga banwa? Kag karon nagapadu-
gang kamo sang kaakig sa ibabaw ni

Israel, nga ginapasipalahan ninyo ang
sabado."

19 Kag sang ang mga gawang sang
Jerusalem yara sa landong sang wala
pa ang sabado, nagsiling ako nga takpan
ang mga gawang, kag nagsiling ako nga
indi sila pagbuksan tubtub nga lumigad
ang sabado : kng ginbutang ko sa mga
gawang ang iban sang akon m.ga solo-

goon, agud nga sa adlaw nga sabado
indi makasulud ang bisan ano nga lulan.

20 Kag naghiligda sa gowa sang Je-

rusalem sa makaisa kag makaduha ang
mga manuglibud kag ang mga manugba-
laligya sang tanan nga mga bagay sang
ibalaligya.

21 Kag nagsabdong ako sa ila kag
nagsiling ako sa ila :

"
i Kay ngaa bala

nagahiligda kamo sa atubangan sang
kuta ? Kon buhaton ninyo ini liwan,
pagadakpon ko kamo." Kutub niyan
wala na sila magkalari sang sabado.

22 Kag nagsiling ako sa mga Lebin-
hon, nga magpalaninlo sila kag magka-
lari sila sa pagbantay sang mga gawang,
sa pagpakabalaan sang adlaw nga sa-

bado. i ungud sini dumduma man ako,
Dios ko, kag kalooyi ako sono sang
kadamuon sang imo bugay.

23 Subung man nakita ko sa sadtong
mga adlaw, nga ang m.ga ludio nagpa-
puyo sa ila sang mga babae nga Asdo-

dinhon, nga Amoninhon kag nga Moa-
binhon.

24 Kag ang ila mga anak nagahalam-
bal sing alangalang sa Asdodinhon, kag
indi sila makahibalo maghambal sing
hinudio, kondi lamang sang hambal sang
isa kon isa ka banwa.

25 Kag ginsabdong ko sila, kag gin-
pakamalaut ko sila, kag ginpilas ko ang
iban sa ila, kag gingabut ko sa ila ang
mga bohok, kag ginpasumpa ko sila

tungud sang Dios, nga nagasiling : " In-
di^ ninyo pagihatag ang inyo mga anak
nga babae sa ila mga anak nga lalaki,

kag indi kamo magkuluha sang ila mga
anak nga babae nga sa inyo mga anak
nga lalaki, bisan nga sa inyo.

26 i Wala bala makasala tungud sini

si Salomon, nga hari sa Israel 1 Sa
madamu nga katawohan wala sing hari
nga subung sa iya, nga nahagugmaan
sia sang iya Dios, kag ginbutang sia
sang Dios nga hari sa ibabaw sang
bug-OS nga Israel; walay sapaj'an gin-
p.ipakasala sia sang mga babae nga mga
dumuluong.

27 Kag imagapamati bala kami sa
inyo sa pagbuhat sining tanan nga ka-
lainan nga daku, sa paglalis batok sa
aton Dios, sa pagpapuyo sa amon sing
mga babae nga mga dumuluong ?

"

28 Kag ang isa sang mga anak ni loia-
da, nga anak ni Eliasib, nga dakung saser-
dote, amo ang umagad ni Sanbalat, nga
Horoninhon ; kag gintabog ko sia gikan
sa atubangan nakon.

29 Dumduma sila, Dios ko, bangud
sang mga kahigkoan sang pagkasaser-
dote, kag sang katipan sang pagkasaser-
dote kag sang mga Lebinhon.

30 Kag gintinloan ko sila sang tanan
nga dumuluong, kag gintapat ko ang
dapat nga bantayan sang mga saserdote
kag sang mga Lebinhon, ang tagsatagsa
sa iya gid nga buluhaton,

31 Kag ang nahanungud sang mga
halad sang gatong sa mga panag-on nga
pinat-in kag sang mga panganay. Dum-
duma ako, Dios ko, nga sa kaayohan.
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SI ESTER.

Piesta ni Asuero.—Ang baring babae nga si Basti

nagapangindi sa pagtatnbong sa iya.

Ginbuiagan sia.

ISA mga adlaw ni Asuero, ang amo nga
si Asuero nga naghari kutub sa India

tubtub sa Kus, sa ibabaw sang isa ka
gatus dulia ka pulokag pito ka probinsia,

2 Nahanabu sa sadtong mga adlaw,

nga naglingkod ang iiari nga si Asuero
sa lingkoran nga harianon sa iya gin-

harian, nga yara sia sa Susan, nga iya

puluy-anan.

3 Sa ikatlo ka tuig sang iya paghari
naghimo sia sing isa ka piesta sa tanan
niya nga mga dunganon kag mga alagad,

sa kasoldadosan sa Persia kag sa Media,
sa mga dalagku nga mga ginoo kag sa

mga pangolo sang mga probinsia, Jiga

nagtipon sa atubangan niya,

4 Nga nagapahayag sang mga mangad
sang himaya sang iya ginharian, kag
sang pagkataas sang pagkahalangdon
sang iya pagkadaku, sa madamu nga
mga adlaw, nga isa ka gatus kag kawa-
loan ka adlaw.

5 Kag sang natuman ining mga ad-

law, naghimo ang hari sing piesta sa

pito ka adlaw, sa patyo sang katamnan
sang balay nga harianon, sa bug-os nga
banwa, kutub sa tigulang tubtub sa bata

nga yara sa Susan, nga iya puluy-anan.

6 Nga didto ang lino nga maputi, kag
ang sukla, kag ang mga hinahol sa pur-

pura nga nahigtan sang mga lubid nga
lino kag nga eskarlata sa mga singsing

nga pilak kagsa mga haligi nga marmol
nga maputi ; 7iga didto may mga salali-

ayan nga bulawan kag pilak sa ibabaw
sang isa ka salog nga natisaan nga por-

piro, kag marmol nga maputi, kag nga
tipay kag pakinhason.

7 Kag ginpainum sila sa mga ilimnan

nga bulawan, nga mga ilimnan nga na-

galinainlain ang iban sa iban, kag ang
alak nga harianon bugana, subung nga
sarong ikaghatag sang kamut sang hari.

8 Kag, sono sang sogo, walasingpag-

piliton sa paginum ; kay amo ini ang
ginsogo sang hari sa tanan nga mga
kadalagkuan sang iya balay, nga himoon
sono sang kabubut-on sang tagsatagsa.

9 Subung man ang babae nga hari
nga si Basti naghimo sing piesta sa mga
babae sa balay nga harianon sang hari
nga si Asuero.

10 Sang ikapito ka adlaw, sang ang
tagiposoon sang hari nagamasadya sang
alak, nagsogo sia kay Mehuman, kay
Bista, kay Harbona, kay Bigta, kay
Abagta, kay Setar kag kay Karkas nga
mga pito ka mga kapon, nga nag-alala-

gad sa atubangan sang hari nga si

Asuero,
11 Nga dalhon niia ang haring babae

nga si Basti sa atubangan sang hari

nga may purungpurung nga harianon,
sa pagpakita sang iya kagayon sa mga
banwa kag sa mga dunganon, kay ma-
gayon sia nga tan-awon.

12 Kag ang haring babae nga si Basti

nangindi sa pag-atubang sa sogo sang
hari, nga ginpaliton sang mga kapon;
kag naakig ang hari sing daku gid, kag
nagdabdad sa iya ang iya kasingkal.

13 Kag namangkot ang hari sa mga
maalam, nga nakahibalo sang mga pa-
nag-on (kay amo ini ang pamatasan
sang hari nga sa tanan nga mga nakahi-
balo sang mga kasogoan kag sang ka-

tadlungan ;

14 Kag ang labing malapit sa iya amo
si Karsena, si Setar, si Admata, si Tar-
sis, si Meres, si Marsena kag si Memu-
kan, pito ka mga dunganon sa Persia kag
sa Media, nga nagatalan-aw sangnawung
sang hari, kag nagalilingkod nga mga
nahauna sa ginharian)

:

15 "Sono sang mga kasogoan, ^ano
bala nga dapat paghimoon sa haring

babae nga si Basti, tungud nga wala
magtuman sang sogo sang hari nga si

Asuero, nga ginpaliton sang mga
kapon ?

"

16 Kag nagsiling si Memukan sa atu-

bangan sang hari kag sang mga dunga-
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non :
" Dili lamang batok sa hari na-

kasala ang haring babae nga si Basti,

kondi batok sa tanan nga niga dunga-
non kag batok sa tanan nga mga banwa
nga yara sa tanan nga mga probinsia

sang hari nga si Asuero

;

1/ Kay ining buhat sang haring babae
magalapnag sa tanan nga mga babae sa

paghimo sa ila mga bana nga talamayon
sa mga niata nila, sa ila igasiling : Ang
hari nga si Asuero nagsogo, nga dalhon
sa atubangan niya ang haring babae nga
si Pasti, kag sia wala magkadto.

1

8

Kag kutub karon ang mga babae
nga dunganon sa Persia kag sa Media,
nga nakabati sang binuhatan sang haring
babae, magasililing sing subiing man sa

tanan nga mga dunganon sang hari, kag
may daku nga pagtamay kag kaakig.

19 Kon minamaayo sang hari, mag-
gowa ang isa ka sogo nga harianon
gikan sa iya, kag isulat sia sa mga kaso-
goan sang Persia kag sang Media, kag
mangindimailisan, konsayoron, nga indi

na gid magkari si Basti sa atubangan
sang hari nga si Asuero ; kag nga ihatag
sang hari ang iya ginharian sa isa sang
iya mga kaupdanan nga babae nga
labing maayo sa iya.

20 Kag ang sogo nga pagahimoon
sang hari pagaipapamati sa bug-os nga
i^-a ginharian, bisan daku sia, kag ang
tanan nga mga babae nagahalatag sing
kadunganan sa ila mga bana, kutub sa

labing dakutubtub sa labing magamay."
21 Kag nahamut-an ini nga poiong sa

mga mata sang hari, kag sang mga dun-
ganon ; kag ginhimo sang hari sonosang
polong ni JNIemukan

:

22 Nagpadala sia sing mga sulat sa
tanan nga mga probinsia sang hari, sa-

tagsaka,probinsia,sono sang iya sulat,kag
sa tagsa ka banwa, sono sang iya pamo-
long, nga nagasogo nga ang tanan nga
lalaki manginginoo sa iya balay, kag
nga maghambal sia sang pamolong sang
iya banwa.

Si Asuero oagapangasawa kay Ester nga lud:o.

2 SANG lumigad ining mga butang,
nga naglugpay na ang kaakig sang

hari nga si Asuero, nakadumdum sia kay
Basti, kag sang iya ginhimo, kag sang
ginsogo batok sa iya.

2 Kag nagsililing ang mga sologoon
nga nagaalalagad sang hari : " Pangitai

ang hari sing mga dalaga nga mga ulay,

nga mga magayon nga tan-awon

;

3 Kag maghatag ang hari sing tulin

sa tanan nga mga probinsia sang iya

ginharian, sa mga tulugyanan nga tipo-

non nila ang tanan nga mga kadalaga-
han nga ulay, nga mga magayon nga
tan-awon sa Susan nga iya puluy-anan,

sa balay sang mga babae, sa taiatapon ni

Hega% nga kapon sang hari, nga bantay
sang mga babae, kag nga hatagan sila

sang ila mga pag-aman.
4 Kag nga ang dalaga nga makapaka-

muut sa mga mata sang hari, raaghari

sa duug ni Basti." Kag ang butang na-

nginmaayo sa mga mata sang hari, kag
ginhimo niya ang subung sini.

5 May isa ka tawo nga ludio sa Sa-
san, nga puluy-anan, nga ginangalanan
nga si Mardokeo, nga anak ni lair, anak
ni Simi, anak ni Ki?, nga Benyaminhon

;

6 Nga sia ginpaliton gikan sa Jerusa-

lem upud sang pagkapaliton nga ginpa-
liton sa dag-on ni lekonias, nga hari sa

luda, nga ginpaliton sia ni Nabukodo-
nosor, nga hari sa Babilonia.

7 Kag ginsagud niya si Hadasa, nga
amo si Ester, nga anak nga babae sang iya

bata, kay w^ala sia sing amay bisan iloy

;

kag ang dalaga matahum sing bayhon kag
magayon nga tan-awon ; kag sa pagkapa-
tay sang iya amay kag sang iloy, ginku-
ha sia ni Maidokeo subung nga iya anak.

8 Kag nahanabu, sang lumapnag na
ang polong sang hari kag ang iya so-

go, kag sang natipon na ang madamu
nga mga dalaga sa Susan, nga puluy^
anan, sa taiatapon ni Hegai, gindala man
si Ester sa balay sang hari, sa taiatapon
ni Hegai, nga bantay sang mga babae.

9 Kag ang dalaga nahamut-an sa iya

mga mata kag nakakita sing bugay sa
atubangan niya ; kag ginpahatagan niya
sia sing madali gid sang iya mga in-

aman kag sang iya mga pahat ngapagkaon,
nga ginhatagan man sia sing pito ka mga
dalaga nga pinili sa balay sang mga ba-
bae ; kag ginpaliton niya sia, sia pati ang
iya mga kadalagahan, sa labing maayo
nga huhit sang balay sang mga babae.

10 Si Ester wala magpahayag sang
ij'a banwa, bisan sang iya ginikanan,
kay si Mardokeo nagsogo sa iya, nga
indi niya igsugid ini.

11 Kag sa adlawadlaw si Mardokeo na-
gadayandayan sa atubangan sang patyo
sang balay sang mga babae, sa pagsayud
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Icon paano si Esther, kag kon ano ang
pagliimoon sa i3'^a.

12 Kag sang pag-abut sang pagbulus-
buliis sang tagsa ka mga dalaga sa pag-
suliid sa hari nga si Asuero, sa ubus na
matuman ang sogo nahanungud sa mga
babae, sa suli'id sang napiilo kag duha
ka bulan (kay sa sini nagakatuman ang
panag-on sang iya mga pag-aman : anum
ka bulan nga may lana sang mira, kag
anum ka bulan nga may mga pahamut
kag ang ihan nga mga pag-aman sang
mga babae,

13 Nga sa tapus sini ang dalaga nagsu-
lud sa hari), ang tanan nga iya ginpa-
ngayo ginhatag sa iya sa pagupudsa iya

gikan sa balay sang mga babae tubtub sa

balay sang hari.

14 Kag nagsulud sia sa hapon kag sa

aga nagpauli sia sa balay nga ikaduha
sang mga babae, sa talatapon ni Saasgas,
nga kapon sang hari, nga bantay sang
mga babae. Wala na sia magsulud sa

hari, basi pa kon ang hari mahamuut sa

iya kag pagtawgon sia sa ngalan.

15 Kag sang umabut na ang bulusbu-
lus ni Ester, nga anak nga babae ni Abi-
hail, nga bata ni Mardokeo, nga ginkuha
niya subung nga iya anak, sa pagsulud
sa hari, wala gid sing ano nga gin-

pangayo niya kondi ang ginsiling sa iya
ni Hegai, ngakapon sang hari, nga bantay
sang mga babae : kag nakakita si Ester
sing bugay sa mga mata sang tanan nga
nakakita sa iya.

16 Kag gindala si Ester sa hari nga
si Asuero sa balay nga harianon, sa

bulan nga ikapiilo, nga anio ang bulan
ni Tebet, sa ikapito ka tuig sang iya

paghari.

17 Kag ginhigugma sang hari si Ester
labi pa sa tanan nga mga babae, kag
nakakita sia sing bugay kag kauyonan
sa atubangan niya labi pa sa tanan nga
mga ulay ; kag ginbutang niya ang pu-
rungpurung nga harianon sa iya olo,

kag ginhimo niya sia nga haring babae
sa duug ni Basti.

18 Kag naghimo ang hari sing daku
nga piesta sa tanan niya nga mga
dunganon kag sa iya mga alagad, ang
piesta ni Ester ; kag ginpamag-anan
niya ang mga probinsia, kag naghatag
sia sing mga dolot, sono sang ikasarang
paghimo sang kamut sang hari.

19 Kag sang ginpatipon ang mga ulay

sing makaduha, si Mardokeo naham-
tang sa gawang sang hari,

20 Kag si Ester, sono sang ginsogo
sa iya ni Mardokeo, wala magpahayag
sia sang iya ginikanan, bisan sang iya
banwa, kay ginhimo ni Ester ang gin-

siling sa iya ni Mardokeo, subung sadto
sang ginsagud sia niya.

Si Mardokeo uakasapo sing isa ka pufaon

batok sa bari.

21 Sa sadtong mga adlaw, sang si

Mardokeo nagalingkod sa gawang sang
hari, nagkalaakig si Bigtan kag si Teres,
ang duha ka mga kapon sang hari sa
tunga sangmga bantay sang atangan kag
naghilimulat sila sa pagdakup sa hari
nga si Asuero.

22 Kag sang nahibaloan ini ni Mardo-
keo, ginsugid niya ini sa haring babae
nga si Ester, kag si Ester nagsiling sini

sa hari sa ngalan ni Mardokeo.
23 Kag ginhimo ang pagsusi sang

butang, kag nakita nga matuud ; kag
sila nga duha ginbitay sa isa ka bitayan.

Kag ginsulat ang nahanabu sa tolon-an
sang mga Kronika, sa atubangan sang
hari.

Si Haman nga naakfg batok kay Mardokeo naka-

dangat sing isa ka sogo nga sa kalaglagan

sang mga ludio.

3SA tapus na sining mga butang, gin-

pakadaku sang hari nga si Asuero
si Haman, nga anak ni Hamedata, nga A-
gaginhon, kag ginpakataas niya sia, kag
ginbutang niya ang iya lingkoran sa

ibabaw sang tanan nga mga dunganon
nga yara kaupud niya.

2 Kag ang tanan nga mga alagad
sang hari, nga yara sa gawang sang hari,

nagaluluhod kag nagalayaub sa atuba-
ngan ni Haman ; kay amo ini ang kina-

sogo sang hari nahanungud sa iya

;

apang si Mardokeo wala magaluhod,
bisan niagayaub.

3 Kag ang mga alagad sang hari, nga
yara sa gawang sang hari, nagsililing

kay Mardokeo :
"

I Kay ngaa bala nga
nagalalis ka sang sogo sang hari .?

"

4 Kag nahanabu nga, sang ginahambal
sia nila sa adlawadiaw kag sang wala
sia magapamati sa ila, ginsugid nila ini

kay Haman, sa pagtan-aw kon ang mga
polong ni Mardokeo mga malig-on ; kay
ginpahayag na niya sa ila nga sia ludio.

630



3.5. SI ESTER. 4.5.

5 Kag nakita ni Haman, nga si Mar-
dokeo wala magaluhod, bisan magayaub
sa atubangan niya ; kag napuno sia sang

kasingkal.

6 Apang ginpakaditakus niya ang
pagdakup lamang kay Mardokeo; kay
kinapahayag na sa iya ang banwa ni

Mardokeo ; kag ginhimulatan ni Haman
ang paglaglag sang tanan nga mga
ludio, nga yara sa bug-os nga ginharian
ni Asuero, sang banwa ni Mardokeo.

7 Sa nahauna nga bulan, nga amo ang
bulan sa Nisan, sa tuig nga ikapiilo kag
duha sang hari nga si Asuero, ginholog
ang Pur, kon sayoron, ang kapalaran sa

atubangan ni Haman sa adlawadlaw
kag sa bulanbulan, tubtub sang bulan
nga ilcapiilo kag duha, nga amo ang
bulan sa Adar.

8 Kag nagsiling si Haman sa hari nga
si Asuero :

" May isa ka banwa nga
nag-alaplaag kag nagbulublag sa mga
kabanwaanan sa tanan nga mga pro-
binsia sa imo ginharian, kag ang ila

mga kasogoan mga lain sang ?nga sang
bug-os nga banwa, kag sila wala maga-
butang sa buhat sang mga sogo sang
hari ; kag sa hari indi angay sa pagpa-
baya sa ila sa paghidaet.

9 Kon minamaayo sang hari, ig-

sulat nga pagpanlaglagon sila ; kag ako
magabayad sing napiilo ka libo ka
talanton nga pilak sa mga kamut sang
mga nagapalatikaiig sang mga buluha-
ton nga hhianwa, agud nga pagdalhon
sila sa mga bahandi sang hari.

10 Kag ginhukas sang hari ang iya
singsing sa iya kamut, kag ginhatag
niya ini kay Haman, nga anak ni Hame-
data, nga Agaginhon, nga manugpigos
sang mga ludio.

11 Kag ang hari nagsiling kay Ha-
man: "Ang pilak ginhatag sa imo,
kag subung man ining banwa, agud nga
maghimo ka sa iya sang ginapakam.aayo
sa imo mga mata."

12 Kag ginpanawag ang mga eskriba
sang hari sa adlaw nga ikapulo kag tatlo

sa nahauna nga bulan, kag ginsulat,

sono sang tanan nga ginsogo ni Haman,
sa mga satrapa sang hari, kag sa mga
gobernador sa tagsa ka probinsia, kag
sa mga dunganon sang tagsa ka banwa

;

sa tagsa ka probinsia sono sang iya
panulat, kag sa tagsa ka banwa sono
sang iya pamolong : sa ngalan sang hari

nga si Asuero ginsulat int, kag ginpat-
inan sang singsing sang hari.

13 Kag ginpadala ang mga sulat sa
kamut sang mga manugdalagan sa tanan
nga mga probinsia sang hari, nga naga-
sogo sa paglaglag, kag sa pagpatay kag sa
pagpapas sa tanan nga mga ludio,
kutub sa pamatan-on tubtub sa tigulang,
ang mga kabataan kag mga kababainan,
sa isa lamang ka adlaw, sa ikapulo kag
tatlo sang bulan nga ikapulo kag duha,
nga amo ang bulan sa Adar, kag sa pag-
agaw sang ila mga pagkabutang.

14 Ang isa ka hinuwad sang sinulat nga
dapat ihatag subung nga sogo sa tagsa
ka probinsia, ginbantala sa tanan nga
kabanwaanan, agud nga makapanga-
man sila nga sa sadto nga adiaw

15 Kag naghalalin sing madasig ang
mga manugdalalagan sa sogo sang hari,

kag ang sogo ginhatag sa Susan, nga
puluy-anan. Kag ang hari kag si Ha-
man naglilingkod sila sa pag-inum, kag
ang banwa sa Susan ginkugmat.

Si Esier nsgahanda sa pagtabang sa mga ludio.

4 SANG pagkahibaio ni Mardokeo
sang tanan nga ginhimo, gingus-

bat niya ang iya mga panapton, kag
nagpanaput sia sing panapton nga ma-
sinakiton kag sang abo ; kag naggowa
sia sa tunga sang banwa, nga nagasingit
sa daku kag mapait nga pagpanghak-
roy;

2 Kag nag-abut sia tubtub sa atuba-
ngan sang gawang sang hari ; kay indi
natugut ang pagsuliid sa gawang sang
hari nga nagpanaput sing panapton nga
masinakiton.

3 Kag sa tagsa ka probinsia, sa duug
nga didio nag-abut ang polong sang hari,

kag ang iya sogo, may daku nga lalaw
sa mga ludio, kag puasa, kag hinibi kag
panalabiton ; kag panapton nga masina-
kiton kag abo amo ang higdaan sang
kadamuan.
4 Kag nag-alabut ang mga kadalaga-

han ni Ester kag ang iya kapon, kag nag-
sulugid sila sini sa iya. Kag angharing
babae nagkasakit sing daku, kag nagpa-
dala sia sing mga panapton nga pagaipa-
naput kay Mardokeo, kag agud nga
magkuha sia sang iya panapton nga ma-
sinakiton sa iya ; apang sia wala sa ila

magbatop.
5 Niyan si Ester naglawag kay Hatak
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nga isa sang mga kapon sang hari, nga
ginpahamtang sang hari sa atubangan
niya, kag ginsogoniya s'la. sa pa ^[kadlokay
Mardokeo, sa pagpakisayud kon ano
yadto, kag kay ngaa.

6 Kag naggowa si Hatak kay Mardo-
keo sa balaligyaan sang banwa nga yara
sa atubangan sang gawang sang hari.

7 Kag si Mardokeo nagpahayag sa iya

sang tanan nga nagkahanabu pati ang
pagsambit sang pilak nga kinasiling ni

Haman, nga buut niya igabayad sa mga
bahandi sang hari nahanungud sa mga
ludio, sa pagpalaglag sa ila.

8 Kag ginhatagan sia niya sang hinu-

wad sa sinulat sang sogo nga ginhatag
sa Susan, agud nga paglaglagon sila,

agud nga ipahayag niya sia kay Ester,

kag isugid niya ini ; kag ginsogo niya

sia, nga magsulud sia sa hari sa pagpaki-
looy sa iya, kag sa pagpangayo sa atuba-

ngan niya sa kauyonan sang iya banwa.

9 Kag nag-abut si Hatak, kag gln-

sugid niya kay Ester ang mga polong ni

Mardokeo.
10 Kag si Ester nagsiling kay Hatak,

kag nagsogo sa iya sa pagsihng kay
Mardokeo

:

11 "Ang tanan nga mga alagad sang
hari, kag ang banwa sang niga probinsia

sang hari nakahibalo, nga bisan sin-o nga
lalaki kon babae nga nagasulud sa hari

sa patyo nga nasulud, nga wala paga-
tawga, ang sogo nagasilifig gid nahanu-
ngud sa iya, nga mamatay sia, liiwas la-

mang yadto nga sa iya ang hari mag-
tunghol sang iya setro nga bulawan, kag
magkabuhi sia ; kag ako wala pagtawga
sa pagsuliid sa hari sa sining katloan ka
adlaw."

12 Kag ginsiling nila kay Mardokeo
ang mga polong ni Ester.

13 Kag nagsiling si Mardokeo, nga
sabton nila si Ester :

" Indi ka maghu-
nahuna, sa imo kalag, nga makapalagyo
ka sa balay sang hari nga labi sang
tanan nga mga ludio.

14 Kay kon magpadaj on ka nga hipus

sa sini nga panag-on, ang pagtabang
kag ang kaluwasan magagowa nga sa

mga ludio sa liwan nga duug ; apang
ikaw kag ang balay sang imo amay ma-
dula kamo. Kag l sin-o bala ang naka-
hibalo kon sa isa ka dag-on nga subung
sini nga ikaw nakadangat sa ginhari-

an?'-'

15 Kag si Ester nagsiling, nga sabton
nila si Mardokeo, sini

:

16 "_Eakat-ka kag tipona ang tanan
nga mga ludio nga yara sa Susan, kag
puasa-kamo tungud sa akon, kag indi
kamo magkaon, bisan maginum sa tatlo

ka adlaw, sa gab-i bisan sa adlaw ; ako
man upud sa akon mga kadalagahan
magapuasa kami sing subung man, kag
sa tapus sini magasulud ako sa hari, nga
indi ini sono sa sogo ; kag kon madula
ako, nga madula ako/'

17 Kag naglakat si Mardokeo, kag
ginhimo niya sono sa tanan nga ginsogo
sa iya ni Ester.

5 KAG nahanabu, sa ikatlo ka adlaw,
nga nagpanaput si Ester sang iya

panapton nga harianon, kag nagtindug
sia sa patyo sa suliid sang balay sang
hari, sa atubangan sang balay sang hari

;

kag ang hari naglingkod sa ij^a ling-

koran nga harianon sa balay nga hari-

anon sa atubangan sang gawang sang
balay.

2 Kag sang pagkakita sang hari sa

haring babae nga si Ester nga yara sa

patyo, sia nakakita sing bugay sa iya

mga mata, kag gintunghol sang hari

kay Ester ang iya setro nga bulawan,
nga yara sa iya kamut. Kag nagpalapit
si Ester, kag ginkamlut niya ang ukbong
sang setro.

3 Kag nagsiling ang hari :
"

i Ano
bala ang buut mo, haring babae nga si

Ester ? i Kag ano bala ang imo panga-
yoon ? Bisan pa ang katunga sang gin-

harian pagaihatag sa imo."

4 Kag si Ester nagsiling :
" Kon

minamaayo sang hari, magkari karon
ang hari upud si Haman sa piesta, nga
pagahimoon ko sa iya."

5 Kag nagsabat ang hari :
" Pangitaa

gilayon si Haman, sa paghimo sang gin-

siling ni Ester." Kag nag-abut ang hari

upud kay Haman sa piesta, nga ginhimo
ni Ester.

6 Kag ang hari nagsiling kay Ester, nga
sa nagainum pa sia sang alak :

"
i Ano

bala ang imo pakilooy ? Pagaitugut sia

sa imo. i Ano bala ang imo pangayo ?

Bisan pa kon ang katunga sang ginha-

rian pagahimoon ini."

7 Kag nagsabat si Ester, kag nag-

siling :
" Ang akon pakilooy kag ang

akon pangayo, yari-karon

:

8 Kon nakakita ako sing bugay sa
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mga mata sang hari, kag kon mina-
maayo sang hari ang pagtugut sang akon
pakilooy kag paghimo sang akon panga-
yo, nga magkari ang hari upud kay Ha-
man sa pieata, nga pagahimoon ko sa

ila ; kag buas pagahimoon ko sono sang
polong sang hari."

Si Hainan nagahimulat sa paspatay kay Mardokeo,

apaog napiiitao sia sa paghatag sa iya sing

kaduoganan.

9 Kag naggowa si Hainan sadto nga
adlaw nga malipayon kag masinadya-
hon sa tagiposoon ; apang sang pagka-
kita ni Haman kay Mardokeo sa gawang
sang hari, nga wala magtindug bisan
naggiho tungud sa iya, napuno si Haman
sa kaakig batok kay Mardokeo.

10 Apang nagpugung si Haman; kag
sang nag-abut sia sa iya balay, ginpaso-
goan niya kag ginpakari niya ang iya

mga abyan kag si Seres, nga iya asawa.
11 Kag ginsugid sa ila ni Haman ang

himaya sang iya mga mangad, kag ang
kadamuon sang iya mga anak, kag ang
tanan nga ginhimo sang hari sa pag-
pakadaku sa iya, kag kon paano nga
kinapakataas nij^a sia sa ibabaw sang
mga dunganon kag mga alagad sang
hari.

12 Kagnagsiling si Haman : "Labut
pa, ang haring babae nga si Ester wala sia

magpakari sa bisan kay sin-o upud sang
hari sa piesta, nga iya ginhimo, kondi sa

akon ; kag bisan pa buas naagda ako
niya upud sang hari.

13 Apang ining tanan walay pulus sa
akon, nga sa gihapon makita ko ang ludio
nga si Mardokeo, nga nagalingkod sa
gawang sang hari.

14 Kag nagsiling sa iya si Seres, nga
iya asawa, kag ang tanan niya nga mga
abyan :

" Magpahimo s!ng isa ka bitayan
nga mataas nga mga kalim-an ka mani-
ko, kag buas sa aga isiling mo sa hari
nga bitayon si Mardokeo sa iya ; kag
sumulud-ka nga malipayon upud sa hari
sa piesta." Kag ang butang ginpaka-
maayo ni Haman, kag ginpahim.o niya
ang bitayan.

6SA sadto nga gab-i nagpalayo ang
katologon sa hari, kag nagsiling sia

nga dalhon nila sa iya ang tolon-an sang
mga Handumanan nga mga Kronika,
kag ginbasasila sa atubangan sang hari.

2 Kag nakita nga nasulat nga si Mar-
dokeo nagpahibalo nahanungud kay Big-
tan kag kay Teres, ang duha ka mga
kapon sang hari sa tunga sang bantay
sang atangan, nga naghilimulat sila sa
pagdakup sa hari nga si Asuero.

3 Kag nagsiling ang hari :
"

i Ano
bala nga kadunganan kag ano nga pasa-
hi ang nahimo kay Mardokeo tungud
sini ? " Kag nagsalabat ang mga alagad
sang hari nga nagaalagad sa iya :

" Wa-
la gid sing nahimo sa iya."

4 Kag nagsiling ang hari :
" Sin-o

bala ang yara sa patyo?" Kag si Ha-
man nag-abut sa patyo sa gowa sang
balay sang hari, sa pagsiling sa hari, nga
ipabitay si Mardokeo, sa bitayan nga
iya gin-aman nga sa iya.

5 Kag ang mga alagad sang hari nag-
sililing sa iya :

" Yari karon si Haman
nagatindug sa patyo." Kag ang hari
nagsiling: " Magsulud sia."

6 Nagsulud si Haman, kag ang hari
nagsiling sa iya :

"
i Ano bala ang pa-

gahimoon sa tawo nga nahamut-an sang
hari sa pagpasidungug sa iya ? " Kag si

Haman nagsiling sa iya tagiposoon

:

" iSa kay sin-o bala nahamuut ang hari

sa paghimo sing kadunganan kondi sa

akon ?
"

7 Kag si Haman nagsabat sa hari:
"Sa tawo nga ang hari nahamuut sa
pagpasidungug,

8 Dalhon diri ang panapton nga haria-
non nga ginasuklub sang hari, kag ang
kabayo nga ginakabayohan sang hari,

kag ang purungpurung nga harianon nga
ginbutang sa iya olo ;

9 Kag ihatag ang panapton kag ang
kabayo sa kamut sang isa sang mga
dunganon sang hari, sang mga kadalag-
kuan nga mga ginoo, kag isuklub sa
tawo nga nahamut-an sang hari sa pag-
pasidungug kag padayandayanon sia

nga nagakabayo sa mga dalan sang
banwa, kag ibantala sa atubangan niya

:

Amo ini ang paghimoon sa tawo nga
nahamut-an sang hari sa pagpasidu-
ngug."

10 Kag ang hari nagsiling kay Haman

:

" Dalidali-ka, kuhaa ang panapton kag
ang kabayo, subung sang imo ginsiling,

kag himoon mo ang subung sini sa ludio
nga si Mardokeo, nga nagalingkod sa

gawang sang hari ; wala gid sing bayaan
sang tanan nga imo ginsiling."

11 Kag ginkuha ni Haman ang pa-
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napton kag ang kabayo, kag ginsukiub
niya kay Mardokeo, kag ginpadayan-
dayan niya sia nga magakabayo sa mga
dalan sang banwa, kag ginpabantala
niya sa atubangan niya :

" Amo ini

ang paghimoon sa tawo nga nahamut-an
sang hari sa pagpasidungug."

12 Kag si Mardokeo nagbalik sa ga-
wang sang hari kag si Haman nagpauli
nga nagadalalidali gid sa iya balay nga
may lalaw kag natabunan ang iya olo.

13 Ugaling ginsugid ni Haman kay
Seres, nga iya asawa, kag sa tanan niya
nga mga abyan, ang tanan nga nahanabu
sa iya. Kag nagsililing sa iya ang iya
mga maalam kag si Seres, nga iya

asawa :
" Kon sa kaliwatan sang mga

ludio ini nga si Mardokeo, sa atubangan
ni sin-o nagsugud ka sa pagkaholog, indi

ka makalandas batok sa iya, kondi nga
maholog ka sing bug-os sa atubangan
niya.

Si Haman nga ginsutnbung ni Ester, gintugyao

sia sa kamatayoa.

14 Nagapakighambal pa sila sa iya,

sang ang mga kapon sang hari nag-
alabut, kag nagdinalidali sila sa pagdala
kay Haman sa piesta nga gin-aman ni

Ester.

7NAGKADTO ang hari upud kay
Haman sa paginum upud sa baring

babae nga si Ester.

2 Kag nagsiling liwan ang hari, sang
ikaduha ka adlaw, kay Ester, sa nagai-

num pa sing alak :
"

i Ano bala ang imo
pakilooy, baring babae nga si Ester?
Pagaitugut ini sa imo. Kag i ano bala

ang imo pangayo ? Bisan pa ang katu-

nga sang ginharian, pagahimoon ini sa

imo."

3 Kag ang baring babae nga si Ester
nagsabat kag nagsiling :

" Oh hari, kon
nakakita ako sing bugay sa imo mga
mata, kag kon nahamut-an sang hari

nga ang akon kabuhi pagihatag sa akon
tungud sa akon pakilooy, kag ang akon
banwa tungud sa akon pangayo ;

4 Kay ginbaligya kami, ako kag ang
akon banwa, agud nga paglaglagon
kami, agud nga pagpamatyon kami, ka^
papason kami. Kon ginbaligya kami
nga mga lalaki kag mga babae, nga
manginulipon kami, maghipus kunta

ako ; apang ang manugpigos indi maka-
tumbas sang daut, nga mahinto sa hari."

5 Kag naghambal ang hari nga si

Asuero, kag nagsiling sa baring babae
nga si Ester: "Busa i sin-o bala kag
diin bala ini nga nagpangahas sa pag-
buhat sing subung sini?

"

6 Kag si Ester nagsiling :
" Ang ma-

nugpigos kag ang kaaway, amo si Haman,
ining malauton." Kag nagkibang si Ha-
man sa atubangan sang hari kag sang
baring babae.

7 Kag ang hari, sa iya kasingkal nag-
tindug sa latok, nga didto naginum sia

sing alak sa pagkadto sa katamnan sang
balay nga harianon; kag nagtindug si

Haman didto nga nagapakilooy tungud
sang iya kabuhi sa baring babae nga si

Ester, kay nakita niya nga natapat na
ang iya kalainan batok sa iya gikan sa
hari.

8 Kag nagpauli ang hari gikan sa ka-
tamnan sang balay nga harianon sa ba-
lay nga ginaimnan sang alak. Kag si

Haman nanginpukan sa ibabaw sang
higdaan, nga yara si Ester. Kag nagsi-
ling ang hari :

"
i Buut bala man sia

magpasakup sa baring babae nga yari
upud sa akon sa balay ? " Naggowa ang
polong sa baba sang hari, kag gintabu-
nan ang nawung ni Haman.
9 Kag si Harbona, nga isa sang mga

kapon, nagsiling sa atubangan sang hari

:

" Yari karon ang bitayan man, nga kalim-
an ka maniko ang kataas, nga ginhimo
ni Haman nga sa kay Mardokeo, nga
naghambal sing maayo nga sa hari, yara
napatindug sa balay ni Haman. Kag
ang hari nagsiling :

" Ibitay-ninyo sia sa

iya."

10 Kag ginbitay nila si Haman sa bi-

tayan, nga gin-aman niya nga sa kay
Mardokeo, kag naglugpay ang kasingkal
sang hari.

SANG amo nga adlaw, ginhatag sang
hari nga si Asuero sa baring babae

nga si Ester, ang balay ni Haman nga ma-
nugpigos sang mga ludio, kag si Mardo-
keo nagsuliid sa atubangan sang hari

;

kay ginpahayag ni Ester kon ano ini sia

nahanungud sa iya.

2 Kag ginhukas sang hari ang iya

singsing, nga iya ginkuha liwan kay Ha-
man, kag ginhatag niya ini kay Mardo-
keo. Kag ginbutang ni Ester si Mardo-
keo sa ibabaw sang balay ni Haman.
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Sogo nga ginpalaitala ni Asuero sa kaayohan

sang mga ludio.

3 Kag si Ester naghambal liwan sa

atubangan sang hari, kag naghapa sa iya

mga tiil, kag naghibi, kag nag-ampo sa

iya, nga pakawalaon ang kalainan ni

Haman, nga Agaginhon, kag ang iya

padugi, nga ginhimo niya batok sa mga
ludio.

4 Kag gintunghol sang hari kay Ester

ang setro nga buJawan ; kag si Ester nag-

bangon kag nagtindug sa atubangan sang
hari.

5 Kag nagsihng sia : "Kon mina-
maayo sang hari, kag kon nakakita ako
sing bugay sa atubangan sang hari kag
kon matadlung ang butangsa atubangan
sang hari, kag nahamut-an ako sa iya

mga mata, nga magsulat sa pagwala
sang mga sulat nga padugi ni Haman, nga
anak ni Amadata, nga Agaginhon, nga
nagsulat sa pagpalaglag sa mga ludio

nga yara sa tanan nga mga probibinsia

sang hari.

6 Kay i paano bala ang pagkasarang
ko pagtan-aw sang kalainan. nga ma-
dangat sang akon banwa ? l paano ang
pagkasarang ko pagtan-aw sang kalag-

lagan sang akon mga himata ?
"

7 Kag nagsabat ang hari nga si Asue-
ro sa haring babae nga si Ester kag kay
Mardokeo nga ludio :

" Yari karon, gin-

hatag ko kay Ester ang balay ni Haman
kag ginbitay sia sa bitayan, tungud kay
naguntay sia sang iya kamut batok sa

mga ludio.

8 Busa,sulat-kamosa ngalan sang hari

sa kauyonan sang mga ludio, subung
sang minamaayo sa inyo mga mata, kag
pat-ini sia sang singsing sang hari ; kay
ang sinulat nga ginasulat sa ngalan sang
hari kag mapat-inan sia sang singsing
sang hari, indi na maliwan sia."

9 Kag ginpanawag ang mga eskriba
sang hari sa amo nga dag-on sa bulan
nga ikatlo, nga among Siban, sa duha ka
pulo kag tatlo sa ikatlo ka bulan (nga
among bulan nga Siban), kag ginsu-

lat, sono sang tanan • nga ginsogo ni

Mardokeo, sa mga ludio, kag sa mga
satrapa, kag sa mga gobernador, sa mga
dunganon sang mga probinsia, nga yara
kutub sa India tubtub sa Kus, ang isa ka
gatus duha ka pulo kag pito ka probin-
sia, sa tagsa ka probinsia sono sa iya
panulat, kag sa tagsa ka banwa sono sa

iya hambal, kag sa mga ludio man,
sono sa ila panulat kag sono sa ila ham-
bal.

10 Kag ginsulat ni Mardokeo sa ngalan
sang hari nga si Asuero, kag gi'npat-

inan niya sang singsing sang hari ; kag
ginpadala niya ang mga sulat sa mga
kamut sang mga manugdalagan nga
nagakalabayo, sa mga madasig nga ka-

bayo, sa rnga mula nga mga anak sang
kabayo.

11 Ining mga sulat nagpahayg, nga ang
hari nagatugut sa mga ludio, nga yara
sa tagsatagsa ka kabanwaanan, nga mag-
tilipon sila kag nga maghanda sila sa

pag-apin sa ila kabuhi, sa paglaglag, kag
sa pagpatay kag sa pagpanas sang tanan

nga gahum nga nasangkapan sa hinga-

niban sang banwa kag sang probinsia,

nga nagpigos sa ila, pati ang mga kaba-

taan kag mga babae, kag sa pag-ati sang
ila mga pagkabutang.

12 Kag ini sa isa lamang ka adlaw sa

tanan nga mga probinsia sang hari nga
si Asuero, sa ikapiilo kag tatlo sang
bulan nga ikapulo kag duha, nga amo
ang bulan sa Adar.

13 Ang isa ka hinuwad sang sinulat

nga nahimo nga igahatag nga sogo sa

tagsa ka probinsia, ginpahibalo sa tanan
nga mga banwa, agud nga ang mga
ludio maghalanda nga sa sadto nga
adlaw sa pagtimalus sa ila mga kaaway.

14 Busa, ang mga manugdalagan nga
nagakalabayo sa mga madasig nga ka-

bayo, sa mga mula, naglalakat, nga
nagadalalidali kag nagadasig, nga naga-

dala sang sogo sang hari ; kag ang sogo
ginhatag sa Susan, nga puluy-anan.

15 Kag naghalin si Mardokeo sa atu-

bangan sang hari, nga may panapton nga
harianon nga purpura kag maputi nga
lino, kag may isa ka daku nga purung-
purung nga bulawan, kag isa ka kunup
nga lino kag nga eskarlata ; kag'ang ban-
wa sa Susan nagasingit kag nagkalipay.

16 Kag nga sa mga ludio may kapawa
kag kasadya, kag kalipay kag kadunga-
nan.

17 Kag sa tagsa ka probinsia kag sa

tagsa ka banwa, nga didto nag-abut ang
polong sang hari kag ang iya sogo may
kalipay kag kasadya sa mga ludio, kag
mga piesta kag isa ka adlaw nga piesta.

Kag bisan pa madamu sang mga banwa
sang duta nangin-Iudio sila, kay ang
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kahadluk bangud sang mga ludio naho-

log sa ibabaw nila.

Ginapapas sang mga ludio ang ila tn^a kaaway.

9KAG sa bulan nga ikapulo kag
duha, nga amo ang bulan sa Adar,

sa napulo kag tatlo sang bulan, nga ang
polong sang hari kag ang iya sogo dapat
ibutang sa buhat, sa adlaw nga ang mga
kaaway sang mga ludio nagahululat

nga maggahum sila sa ila, kag nga, sang
nabaylo na ang butang, ang amo nga
mga ludio naggahum sa mga nagadulu-
mut sa ila

;

2 Ang mga ludio nagtilipon sa ila

mga kabanwanan sa tanan nga mga
probinsia sang hari nga si Asuero sa

pagdakup sa mga naghilimulat sang ila

kalainan ; kag wala gid sing nagtindug

sa atubangan nila, kay ang kahadluk
bangud sa ila naholog sa ibabaw sang
tanan nga mga banwa.

3 Kag ang tanan nga mga dunganon
sang mga probinsia, kag ang mga sat-

rapa, kag ang mga gobernador, kag ang
mga nagahimo sang mga pangita sang
hari, nagdampig sa mga ludio ; kay
ang kahadluk bangud kay Mardokeo na-

holog sa ibabaw nila.

4 Kay si Mardokeo among daku sa

balay sang hari, kag ang iya kabantugan
nagalapta sa tanan nga mga probinsia ;

kay ining tawo nga si Mardokeo naga-
amatamat sa pagdaku.

5 Kag ginpilas sang mga ludio ang ta-

nan nila nga mga kaaway sa paglabo sang
hinganiban, kag may kamatay kag may
pagkalaglag, kag ginhimo nila sa mga
nagdulumut sa ila sono sa ila kabubut-

on.

6 Kag sa Susan, nga puluy-anan, gin-

papatay kag ginpanlaglag sang mga
ludio ang lima ka gatus ka mga tawo

;

7 Kag ginpatay nila si Parsandata,

si Dalpon, si Aspata,
8 Si Porata, si Adalia, si Aridata,

9 Si Parmata, si Arisai, si Aridai kag
si Baisata,

10 Napulo ka anak ni Haman, nga
anak ni Amadata, nga manugpigos sang
mga ludio ; apang sa hinublas wala sila

maghilabut.

11 Sang amo gid nga adlaw ginpa-

hayag sa hari ang kadamuon sang mga
patay sa Susan, nga puluy-anan.

12 Kag nagsiling ang hari sa haring

babae nga si Ester :
'* Sa Susan, nga pu-

luy-anan, ginpatay kag ginlaglag sang
mga ludio ang lima ka gatus ka tawo, kag
napulo ka anak ni Haman. i Ano bala
ayhan ang ginhimo nila sa iban nga mga
probinsia sang hari ? Busa, i ano bala
ang imo pakilooy? Pagaihatag sia sa

imo. Kag i ano pa ang imo pangayo ?

Pagahimoon ini."

13 Kag nagsilig si Ester : "Kon mi-
namaayo sang hari, nga itugut man bu-
as sa mga ludio sa Susan, nga himoon
nila sono sang sogo nga sa karon ; kag
nga pakabiton sa bitayan ang napulo ka
anak ni Haman."

14 Kag nagsogo ang hari nga himoon
ang subung sini, kag nga ighatag sa

Susan ang sogo ; kag ginbitay nila ang
napulo ka anak ni Haman.

15 Kag ang mga ludio nga yara sa

Susan nagtilipon man sila sang napulo
kag apat sang bulan sa Adar, kag gin-

patay nila sa Susan ang tatlo ka gatus

ka tawo ; apang sa hinublas wala sila

maghilabut,
16 Kag ang iban nga mga ludio nga

didto sa mga probinsia sang hari, nag-
tilipon sa pag-apin sang ila kabuhi kag
sa paghuput sang pahuway sa ila mga
kaaway, kag ginpamatay nila sa ila mga
kaaway ang kapitoan kag lima ka libo

;

kag sa hinublas wala sila maghilabut,

17 Nahanabu ini sa adlaw nga ikapulo

kag tatlo sang bulan sa Adar, kag may
kapahuwayan sila sa ikapulo kag apat,

kag ginhimo nila sa iya nga adlaw sang
piesta kag sang kalipay.

18 Apang ang mga ludio, nga yara sa

Susan, nagtilipon sang ikapulo kag tatlo

kag sang ikapulo kag apat sang amo nga
bulan ; kag may kapahuwayan sila sa

ikapulo kag lima, kag ginhimo nila sa iya

nga adlaw sang piesta kag sang kalipay.

19 Tungud sini ang mga ludio nga
umanhon, nga nagapuluyo sa mga
minoro nga wala sing kuta, nagahilimo
sila sa ikapulo kag apat sang bulan sa

Adar sang adlaw sa kasadya, kag sa kon-

birado kag sa piesta, nga sa iya nagapa-
dalahay sila sing mga dolot ang isa sa

isa.

Paglalang sang piesta sa Purim.

20 Kag nagsulat si Mardokeo sining

mga butang, kag nagpadala sia sing sulat

sa tanan nga mga ludio nga didto sa ta-
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nan nga mga probinsia sang hari nga si

Asuero sa mga yara sa malapit kag sa

mga malayo,
21 Nga tiagasogo sa ila, nga magtukud

sila sa tunga nila, nga sa tuigtuig mag-
hiwat sila sang adlaw nga ikapulo kag
apat sang bulan sa Adar,

22 Subung nga mga adlaw nga ang
mga ludio may kapahuwayan sang ila

mga kaaway, kag subung nga bulan nga
ang ila kasubo nabaylohan sa kalipay,

kag ang ila lalaw sa adlaw nga piesta
;

nga himoon nila sa iya ang mga adlaw
sang piesta kag sang kalipay, nga sa iya

magpadalahay sila sing mga dolot ang
isa sa isa, kag nga sa iya magpanghatag
sila sing mga dolot sa mga imol.

23 Kag ang mga ludio nagbaton nga
patnatasan sang kinasugdan na nila sa

paghimo, kag sang ginsulat sa ila ni Mar-
dokeo.

24 Kay si Haman, nga anak ni Hamada-
ta, nga Agaginhon, nga manugpigos sang
tanan nga mga ludio, nagpdugi batok
sa mga ludio sa paglaglag sa ila, kag
nagholog sia sing Pur, kon sayor.on sing
kapalaran, sa paglaglag sa ila kag sa
pagpapas sa ila.

25 Kag sang si Ester nag-abut sa
atubangan sang hari, ini sia nagsiling tu-

ngud sa mga sulat, nga ang malauton nga
padugi, nga ginhimo ni Haman batok sa
mga ludio, maholog sa ibabaw sang
iya olo kag nga bitayon sia sa bitayan,
sia kag ang iya mga anak.

26 Tungud sini ginhingalanan nila ini

nga mga adlaw nga Purim, sa ngalan
nga Pur. Busa, tungud sang tanan nga
mga polong sini nga sulat, kag tungud
sang ila nakita nahanungud sini, kag sang
nahanabu sa ila,

27 Gintukod kag ginbaton sang mga
ludio nga sa ila kag nga sa ila kaliwa-
tan, kag nga sa tanan nga mga naga-
dampig sa ila, nga indi pagkulangon
sila sa paghiwat sa tuigtuig sining duha
ka adlaw, sono sa ila solondan nga na-
sulat kag sang ila panag-on nga tina-
pat;
28 Kag nga ining mga adlaw mangin-

handumanan sila kag paghiwaton sila

sa kaliwatan kag sa kaliwatan, sa tagsa
ka panimalay, sa tagsa ka probinsia,

kag sa tagsa ka banwa ; kag nga ining
mga adlaw sa Purim indi maguntat sa
mga ludio, kag nga ang handumanan sa

ila indi mapanas sa ila kaliwatan.

29 Kag ang baring babae nga si Ester,

nga anak ni Abihail, kag si Mardokeo
nga ludio, nagsululat sila sa dakung kaa-
gamhanan sa pagpamatuud sining ika-

duha ka sulat nahanungud sa Purim.
30 Kag ginpadala ni Mardokeo ang

mga sulat sa tanan nga mga ludio, nga
yara sa mga isa ka gatus duha kapulo
kag pito ka probinsia sang hari nga si

Asuero, nga may mga polong sa pag-
hidaet kag sa kamatooran,

31 Sa pagpalig-on sining mga adlaw
sa Purim sa iya mga panag-on nga tina-

pat, sono sang ginlalang sa ila ni Mardo-
keo nga ludio, kag sang haring babae nga
si Ester, kag subung nga ginlalang nila

nga sa ila gid kag nga sa ila kaliwatan,
nahanungud sang ila mga pagpuasa kag
sang ila pagpanghakroy.

32 Kag ang sogo ni Ester nagpama-
tuud sining mga butang sang mga Pu-
rim, kag ginsulat ini sa tolon-an.

Pagkadaku kag gahum.ni Mardokeo.

•jpv KAG ang hari nga si Asuero nag-
ivJ pahamtang sing isa ka buhis sa
ibabaw sang duta kag sang mga kapu-
loan sang dagat.

2 Kag nahanungud sang tanan nga
binuhatan sang iya kagamhanan, kag
sang iya mga kabantugan, kag nahanu-
ngud sang kasaysayan sang pagkadaku
ni INIardokeo, kag paano nga ginpaka-
taas sia sang hari, i wala bala masulat
ini sa tolonan sang mga Kronika sang
mga hari sa Media kag sa Persia ?

3 Kay si Mardokeo nga ludio na-
nginikaduha sa olehe sang hari nga si

Asuero, kag daku sa tunga sang mga
ludio kag nahamut-an sa kadamuan
sang iya mga utud, kay naghimulat sia

sang kaayohan sang iya banwa, kag
nagahambal sia sing paghidaet nga sa
tanan nga kaliwatan niya.
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Si lob nagapadayon nga matututn sa Dios sa

malaut nga kapalaran.

1MAY isa sadto ka tawo sa duta sa

Hus, nga ginhingalanan nga si lob
;

kag ini sia among tawo nga himpit kag
matadlung,, kag mahadlukon sa Dios,

kag nahilayo sakalainan.
2 Kag nagkalatawo sa iya ang pito ka

anak nga mga lalaki, kag tatlo ka anak
nga mga babae.

3 Kag may kahayupan sia nga pito

ka libo ka mga obeha, kag tatlo ka
libo ka mga kamelyo, kag lima ka gatus

ka pinares nga mga baka, kag lima ka
gatus ka mga asno nga bakiya, kag ma-
damu gid nga mga sologoon ;

yadtong
tawo among labing daku sang tanan nga
mga anak sang Sidlangan.

4 Kag ang iya mga anak nagkaladto
kag naghilimo sing mga kombirado sa

mga balay sang fagsatagsa sa iya adlaw

;

kag ginpakadtoan nila sa pagtawag
sang ila mga utud nga babae, agud nga
magkalaon sila kag magilinum upud sa

ila.

5 Kag nahanabu nga, sang nagligad

na ang palibud sang mga adlaw sang
kombirado, si lob nagpadala kag ginpa-
kabalaan niya sila, kag nagbangon sia

sa kaagahon kag naghalad sing mga
halad nga sinunog, sono sang kadumuon
nila nga tanan. Kay nagsiling si lob:
" Ayhan nagpalakasala ang akon mga
anak, kag nagpalasipala sa Dios sa ila

mga kasingkasing." Sa sini nga bagay
ginhimo niya sa tanan nga mga adlaw.

6 Kag nahanabu sa isa ka adlaw, nga
nagsululud ang mga anak sang Dios sa

pag-atubang sa atubangan ni lehoba. kag
nagsulud man si Satanas sa tunga nila.

7 Kag si lehoba nagsiling kay Satanas :

"
I Sa diin ka bala maghalin ? " Kag

nagsabat si Satanas kay lehoba, kag nag-

siling: "Sa paglibotlibot sang duta,

kag sa paglakat sa iya."

8 Kag si lehoba nagsiling kay Satanas:
''

I Wala mo bala pagtalupangda ang

akon alagad nga si lob ? Kay wala na
sing iban nga subung sa iya sa duta, nga
tawo nga himpit kag matadlung, ma-
hadlukon sa Dios kag nahilayo sa ka-
lainan."

9 Kag nagsabat si Satanas kay lehoba
kag nagsiling :

"
i Nahadluk bala si lob

sa Dios sa walay pulus }

10 iWala mo bala pagbutangi sing

kudal sa palibot niya kag sa palibot

sang iya balay, kag sa palibot sang tanan
nga iya ? Ginpakamaayo mo ang ki-

nabudlayan sang iya kamut ; kag ang
iya kahayupan naglapnag sa ibabawsang
duta.

11 Apang untaya karon ang imo ka-
mut, kag kamluta ang tanan nga iya,

kag makita mo kon indi ka niya pagpasi-
palahan sa imo nawung."

12 Kag nagsiling si lehoba kay Sata-

nas :
" Yari karon ang tanan nga iya yara

sa imo kamut : lamang indi mo pag-ibu-

tang gid ang imo kamut sa ibabaw niya."

Kag si Satanas naghalin sa atubangan ni

lehoba.

13 Kag sang isa ka adlaw nahanabu,
nga ang iya mga anak nga lalaki kag
mga babae nagkilinaon, kag nagilinum
sing alak sa balay sang ila litud nga
magulang.

14 Kagimabut angisakamanugtunda
kay lob kag nagsiling :

** Gindaro pa
ang mga baka, kag ang mga asno nga
bakiya naghalalab sa malapit sa ila,

15 Kag gindasmagan sang mga Sabe-
inhon kag ginpanguha nila sila, kag
ginpilasan nila ang mga pamatan-on sa

sulab sang hinganiban ; kag ako gid la-

mang ang nakapalagyo sa pagbalita sini

sa imo."
1

6

Sang nagahambal pa ini sia, nag-abut
ang isa kag nagsiling: "Ang kalayo
sang Dios naholog kutub sa langit, nga
nagsunog sang mga obeha kag sang mga
pamatan-on, kag ginupiid niya sila, kag
ako gid lamang ang r.akapalagyo sa pag-
balita sini sa imo."

17 Naghambal pa ini sia, kag nag-
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abut ang isa kag nagsiling: "Ang
mga Kaldeinhon naghimo sing tatlo

ka hugna, kag nagdalasmag sila sa mga
kamelyo, kag ginkuha nila sila, kag gin-

pilasan nila ang mga pamatan-on sa su-

lab sang hinganiban, kag ako gid lamang
ang nakapalagyo sa pagbalita sini sa

imo." <0
18 Naghambal pa ini sia, kag nag-

abut ang isa kag nagsiling: "Ang imo
mga anak nga lalaki kag mga babae
nagkilinaon kag nagilinum sila sa ba-
lay sang ila utud nga magulang.

19 Kag yari karon ang isa ka mabas-
kug nga hangin naggikan sa isa ka luyo
sang kahanayakan kag nagsungo sang
apat ka pamusud sang balay, kag naho-
log ini sa ibabaw sang mga pamatan-on,
kag nagkalamatay sila ; kag ako gid la-

mang ang nakapalagyo sa pagbalita sini

sa imo."
20 Niyan si lob nagtindug, kag gingisi

niya ang iya panapton, kag gin-alotan
niya ang iya olo, kag naghapa sia sa
duta.

21 Kag nagsiling sia :
" Hubo nag-

gowa ako sa tiyan sang akon iloy, kag
hubo magabalik ako sa iya. Si lehoba
naghatag, kag si lehoba nagkuha : nga
pagpakamaayohon ang ngalan ni leho-
ba."

22 Sa sining tanan wala makasala si

lob, bisan ginpabangud nij'a ang bisan
ano nga ditakus sa Dios,

2 KAG sang isa ka adlaw nahanabu, nga
nag-alabut ang mga anak sang Dios

sa pag-atubang sa atubangan ni lehoba,
kag si Satanas nagsuliid man sa tunga
nila sa pag-atubang sa atubangan ni

lehoba.
2 Kag si lehoba nagsiling kay Sa-

tanas :
"

i Sa diin ka bala maghalin ? " Si

Satanas nagsabat kay lehoba, kag nag-
sihng : " Sa paglibotlibot sang duta kag-
sa paglakat sa iya."

3 Kag si lehoba nagsiling kay Sa-
tanas :

"
I Wala mo bala pagtalupangda

ang akon alagad nga si lob ? Kay wala
na sing iban nga subung sa iya sa duta,
tawo nga himpit kag matadlung, ma-
hadlukon sa Dios, kag nahilayo sa kalai-
nan. Kag ginhuptan pa niya ang iya
kahimpitan, bisan pa gin-agda mo ako
batok sa iya, agud nga paghalonhonon
sia sa walay kabangdanan."
4 Kag nagsabat si Satanas kag nag-

sihng kay lehoba : " Panit tungud sang
panit ; kag ang tanan nga iya sang tawo,
pagaihatag niya tungud sa iyang ka-
buhi.

j

5 Busa untaya karon ang imo kamut,

j

kag kamluta ang iya tul-an kag ang

I

iya unud, kag makita mo kon indi ka niya

I

pagpasipalahan sa imo nawung."
6 Kag si lehoba nagsiling kay Satanas

:

"Yari karon, sia yara sa imo kamut;
apang andami ang iya kabuhi."

7 Kag naghalin si Satanas sa atuba-
ngan ni lehoba kag ginpihs niya si lob
sang hubag nga nagabuadad kutub sa
dapadapa sang tiil tubtub sa alimpu-
duhan sang iya olo.

8 Kag nagkuha sia sing isa ka bika
nga inugkalot, kag naglingkod sia sa
tunga sang abo.

9 Niyan nagsiling sa iya ang iya
asawa :

"
i Ginahuptan pa nimo ang

imo pagkatadlung ? Pakamaayoha ang
Dios, kag panginmatay ka."

10 Kag sia nagsiling sa iya: "Naga-
hambal ikaw, subung sang ginhambal
sang isa sadtong mga babae nga kulang-
kulang. i Pagabatunon naton bala ang
kaayohan sang Dios, kag ang kalainan
indi kita magbaton ? " Sa sining tanan
wala makasala si lob sa iya mga bibig.

Ang mga abyan ni Icb nagatilipon sa

paglipay sa iya.

11 Kag ang tatlo ka mga abyan ni
lob, nga si Elipas, nga Temanhon,
kag si Bildad, nga Suanhon, kag si

Sopar, nga Nahamanhon, nga sang
pagkabati nila sining tanan nga kalai-
nan, nga nag-abut sa iya, nag-alabut sila,

ang tagsatagsa gikan sa iya duug;
kay naghilisapul sila sa pagpalakaito
sing tingub sa pagkalooy sa iya kag sa
paglipay sa iya.

12 Kag hinayaw nila ang ila mga
mata kutub sa malayo, kag wala nila

sia makilala, kag naghalaya sila; kag
ang tagsatagsa sa ila naggisi sang iya
panapton, kag ginsabwagan nila sing
yab-ok ang ibabaw sang ila olo nayon
sa langit.

13 Kag naglilingkod sila upudsaiya
sa duta sing pito ka adlaw kag pito ka
gab-i, kag wala sing bisan sin-o sa ila

nga naghambal sa iya, kay ginatan-aw
nila, nga ang iya kasakit daku gid.
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Panalabiton ni lob.

3SA tapus sini, ginbuka ni lob ang
jyB. baba, kag ginpakamalaut niya

ang iya adlaw.
2. Kag si lob naghambal kag nagsi-

ling:

3 Mawala ang adlaw nga akon ginpa-
katawohan,
Kag ang kagab-ihon nga ginsiling:

" Laiaki ang ginpanamkon."
4 Yadtong adlaw magmanginmadu-

luni,

Kao; ang Dios dili magpangita sa iya
tubtub sa ibabaw

;

Bisan sa ibabaw niya magsidlak ang
kapawa

:

5 Kuhaa sia liwan sa mga kadudul-
man kag sa landong sang kamatayon

;

Magholon sa ibabaw nij^a ang guum,
Pagpakulbaan sia sang kadulum sang

adlaw.
6 i Sadtong gab-i ! Ang kadulum

maglikop sa iya

;

Nga indi magkalipay sa mga adlaw
sang tuig,

Bisan malakip sia sa kadamuon sang
mga bulan.

7 Yari karon, magmanginbaw-as yad-
to nga bag-i.

Nga indi mag-abut sa iya ang bisan
ano nga hinugyaw.

8 Magpakamalaut sa iya ang mga na-
gapakamalaut sang mga adlaw,
Ang mga sampaton sa pagpatindug

sang Lebiatan.

9 Magdululum ang mga bitoon sa iya
pagpamanagbanag

;

Paghulaton-niya ang kapawa, kag indi
mag-abut sia,

Bisan makakita sia sang mga ilalakub
sang kaagahon

;

10 Tungud kay wala magtakup sia

sang mga gawang sang tiyan nga didto
ako,
Bisan gintago niya sa akon mga mata

ang kasakitan.
i I I Kay ngaa bala wala ako mapatay

kutub pa ta tagiiangkan?

i Kay ngaa bala wala ako mabugtoi
s'mg gin/iaiva sa paggowa ko sa tiyan?

12 i Kay ngaa bala ginbaton ako sang
mga tuhod ?

Kag I kay ngaa bala nakit-an ang mga
soso nga pagasos-an ko?

13 Kay karon maghamyang unta ako
kag magpahuway;

Magtolog ako kunta kag may pahu-
way ako

14 Kaupud sang mga hari kag kaupud
sang mga manuglaygay sa duta,
Nga nagpalatindug sila nga sa ila sing

mga balay nga harianon nga naguba,
15 Kon kaupud sa mga dunganon, nga

nag-alangkon sing bulawan,
Nga nagkalapuno ang ila mga balay

sang pilak :

16 Konsubungnga naholog nganata-
go v;ala na ako,

Subung sang mga m.agamay nga wala
sila makakita sing kapawa.

17 Didto ang mga malauton nagabili-

ya sa pagtublag,
Kag didto nagapalahuway ang mga

maluya sing kusug.

18 Didto gid nagapalahuway ang mga
bihag,

Indi sila makabati sang tingug sang
manugpanukot sang buhis.

19 Yadto didto ang magamay kag ang
dalagku,
Kag ang ulipon nga natimawa sa iya

agalon.

20 i Kay ngaa bala ginhatag ang kapa-
wa sa nasakitan,
Kag ang kabuhi sa mga may kapa-

itan sa kalag.

21 Nga nagahululat sang kamatayon,
kag sia wala mag-abut,

Kag ginapangita sia nila labi sang
mga bahandi,

22 Sa mga nagakalalipay sing tuman
gid kaayo,
Kag nagahilimaya kon makita nila

ang lulubngan,

23 Sa tawo nga ang iya dalan natago,
Kag nga ang Dios naglikup sing kudal

sa iya ?

24 Kay sa una sang akon tinapay na-
gaabut ang akon panghayhay ;

Kag ang akon mga pagbakho nagai-

lig subung sang mga tubig.

25 Kon nagakatahap ako sing butang
nga makalilisang, nagaabut sia sa akon,
Kag nahanabu sa akon, ang akon gin-

kahadlukan.
26 Wala ako sing paghidaet, bisan

kalinong, bisan kapahuwayan :

Nag-abut sa akon ang kalisang.
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4M0 SI lOB. o.

Si Elipas nagdsabdons; kay lob tungud sang iya mga
paaalahiton ; nagasugid sia sang iya palanan-

awon.—Ginapalig'On niya nga ang malaut nga ka-

palaran amo ang si'ot sang sa!a, kag nagalaygay

kay !ob sa pagiiinulsul kag sa pagkamatinumanon.

4 KAG nagsabat si Elipas, nga Te-
manhon, kag nagsiling

:

2 Kon tilawan sa paghambal sa imo,

I paggamohon ka bala ?

Apang I sin-o bala ang sarang maka-
pugong sang mga polong ?

3 Yari karon, ikaw nagsabdong sa
madamu,
Kag sa mga maluya nga kamut naga-

pabaskug ka

;

4 Ang nagapangalangalang, ginapalig-
on sang irno mga polong,
Kag ginpabakud mo ang mga tuhod

nga nagakoko

;

5 Apang karon nga ang kalatnan nag-
abut sa imo, nagakalisud ka.

Karon nga nag-abut sia tubtub sa imo,
nagakalisang ka sa iya.

6 Ang imo kahadluk sa Dios, iindi
bala amo ang imo pagsalig?
Kag ang pagkawalay sala sang mga

dalan, ^indi bala sia ang imo paglaum?

7 Panumduma, ginaampo ko sa imo,

I sin-o bala ang walay sala nga madula ?

Kag i diin bala ang mga matadlung
nga pagpanlaglagon ?

8 Subung sang nakita ko, ang mga
nagadalaro sing kalainan,
Kag nagatanum sing kasakitan amo

man ang ila pag-anihon :

9 Nagakadula sila tungud sang ginin-
hawa sang Dios,

Kag tungud sang huyup sang iya ka-
singkal ginaupud sila.

10 Ang ngurub sang leon, kag ang
tiiigug sang nagaima,
Kag ang mga ngipon sang mga ma-

gamay ginapamoong sila.

• II Ang mabaskug nga leon mapatay
tungud sa kakulang sang tulukbon,
Kag ang mga tutoy sang leon nga

babae ginapaaplaag sila.

12 Ginsiling sa akon ang isa ka
polong sa tago lamang,
Kag ang akon idulungug nakabati

sang higong niya.

13 Sa mga hunahuna nga ginadala
sang mga palanan-awon sa kagab-ihon,
Sang ang katologon nga hamook

maholog sa ibabaw sang mga tawo.

14 Nag-abut sa akon ang isa ka ka-
hanguyus kag isa ka pagpalangurug,
Nga nagpakibang sang tanan ko nga

mga tul-an

:

15 Kag isa ka huyup naglabay sa atu-
bangan ko,

Nga nagpabukag sang bulbul sang
akon unud.

16 Nagdulog sia, apang wala ako ma-
kiiala sang iya bayhon.
Amo ini ang isa ka dagway sa atu-

bangan sang akon mga mata
;

May isa ka tunug nga matam-is ; kag
nabatian ko ang isa ka tingug

:

17 "
i Amo bala ang mamalatyon nga

labing matarung pa sa Dios,
Kon amo bala ang tawo nga labing

matinlo sang nagbuiiat sa iya ?

18 Yari karon, nga sa iya mga alagad
wala sia pagsalig,
Kag nagapabangud sia sing kabu-

angan sa iya mga manugtunda :

19 i
Labi na gid sa mga nagapuluyo

sa mga balay nga lunang,
Nga ang iya sadsaran yara sa yab-ok,
Kagginadugmok sila subung sang mga

bokbok

!

20 Kutub sa aga tubtnb sa hapon
ginapanlaglag siia

;

Nga wala gid sing sin-o nga maka-
mulalong, nagakaladula siia sa gihapon.

21 Sa ila ang lubid nga nagahawid
' sang kabuhi, l indi bala ginagabut ?

I Nagakalamatay sila, apang wala sing

j

kaalam."

5BUSA karon, pariawag-ka. i May
magasabat bala sa imo ?

I

Kag i sa kay sin-o bala sang mga ba-
;
laan magabalik ka ?

I 2 Matuud, ang kaakig nagapatay sa

I

buangbuang,
- Kag ang kaimon nagapatay sa kulang-
kulang.

I
3 Ako nakakita sa buangbuang nga

i

nagapangamut,
i Kag sa gilayon ginpakamalaut ko ang
iya puluy-an

:

I
4 Ang ila mga anak malayo sa kalu-

j
wasan,
Kag sa gawang ginalaglag sila,

Kag wala sing sin-o nga makaluwas
sa ila.

5 Ang ginagutum nagahalunhon sang
iya alanyon,
Kag ginakuha pa niya sia sa tunga

sang m.ga katunukan,
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5.6. SI lOB. 6.4.

Kag ang sihod nagatolon sang ila

mangad ;

6 Kay ang biinga sajtg kalainan wala
magahalin sa yab-ok,

Bisan ang kabudlayan nagaulhot sa

duta.

7 Kay ang tawo natawo nga sa ka-
budlayan, subung sang mga alipalok na-

|

gahalayaw sa paglupad. !

8 Apang ako gid, pagapangitaon ko
ang Dios nga Makagagahum,
Kag pagaipanugyan ko sa Dios ang

akon mga kasaba,

9 Nga sia nagahimo sing mga butang
nga dalagku kag dimatungkad,
Kag tuman ka damu nga mga kalati-

ngalahan, nga indi sarang maisip.

10 Nagahatag sia sang ulan sa ibabaw
sang kadaygan sang duta,

Kag nagapadala sia sing mga tubig sa

kadaygan sang mga latagon.

11 Nagabutang sia sa mga mapainu-
buson sa duug nga mataas,
Kag ang mga nagasuklub sing panap-

ton sa lalaw ginapatindug sila sa kalu-

wasan.

12 Nagapanas sia sang mga katuyoan
sang mga malalang,
Kag ang ila mga kamut wala gid ma-

kadangat sing kauswagan.
13 Nagadakup sia sa mga maalam sa

kalalangan gid niia,

Kag ang laygay sang mga malalangon
ginapapahOiOg

:

14 Sa adlaw gid nagabuno sila ba-
tok sa kadudulman,
Kag sa udtong adlaw nagapanagadsad

sila subung sang sa kagab-ihon.

15 Kag amo ini nagaluwas sia sa imo
sa ila hinganiban,
Sa ila baba kag sa kamut sang ma-

kusug,

16 Sa bagay nga may paglaum nga
sa makalolooy,
Kag ang pagkamalalison magtakup

sang iya baba.

17 Yari karon, bulahan ang tawo nga
ginasabdong sang Dios.
Ngani, ayaw pagtamaya ang pagbad-

long sang Makaako.
18 Kay sia amo ang nagahimo sang

piJas, kag sia ang magabugkos sa iya

:

Sia nagapilas, kag ang iya mga kamut
nagabulong.

19 Sa anum ka mga kalisdanan paga-
luwason ka niya,

Kag sa ikapito indi makaduut sa imo
ang malain.

20 Sa gutum pagatubson ka niya sa
kamatayon,
Kag sa pagilinaway sa mga paglam-

but sang hinganiban.

21 Sa hampak sang dila pagatabu-
nan ka,

Kag indi ka magkahadluk sang kaha-
payan kon mag-abut.

22 Sa kahapayan kag sa gutum maga-
kadlaw ka,

Kag indi ka mahadluk sa mga kasapa-
tan sa latagon

;

23 Kay sa mga bato sang latagon
may pakigkatipan ka,

Kag ang mga kasapatan nga mapista?
sa latagon magamanginlinugpayan sila

sa imo;

24 Kag makakita ka nga may paghi-
daet sa imo layanglayang

;

Kag magaduaw ka sang imo puluy-an
kag wala sing bisan ano nga makulang
sa imo

25 Kag makakita ka, nga ang imo ka-
liwatan madamu,
Kag ang imo tiniibo subung sang hi-

lamon sang duta.

26 Kag sa katigulangon gid magasu-
lud ka sa lulubngan,
Subung sang binugkos nga trigo nga

ginakuha sa iya panag-on.

27 Yari karon ang amon nausisaan,

nga amo gid ini.

Pamatii sia, kag kilalahon mo sia

sing maayo

Si lob nagapahayas nga ang iya panalabiton may mga
sadsaran, nagasiling sia nga nagahandum sang ka>

matayon, nagatimulang sa iya mga abyan tungud

sang ila pagkadimatarung kag katig-a sang tagipo-

soon, kag nagapangayo, sa Dios nga malooy sa ila

kabimtangan.

6 KAG, sang sumabat si lob, nagsi-

ling sia

:

2
i
Oh, kon timbangon, kon timba-

ngon, ang akon kalisdanan,

Kag kon igsulud sing tingub sa tim-
bangan ang kalalat-an

!

3 Kay karon mabug-at ini sing labi

sang balas sang dagat

:

Kag tungud sini ang akon mga polong-

nanginmadalas.

4 Kay ang mga baslay sang Makaako
yari sa akon,
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6. 5. SI lOB. 7. 1.

Kag ang iya dalit ginainum sang akon
€spiritu,

Kag ang mga kakulba sang Dios na-

pahamptang sa pasunud nga pag-awa-
yan batok sa akon.

5 iAyhan nagagaab bala ang asno
nga talonon sa luyo sang hilamon ?

i Nagaima bala ang baka sa luyo sang
iya halalban ?

6 i Makaon bala nga wala sing asin

ang matab-ang ?

Kon I may namit bala sa klara sang
itlog ?

7 Ang akon kalag nagadumili sa pag-
kamlut sa iya,

Sia subung sang kalanon nga masum-
ud sa akon.

8
i
Kabay pa nga mag-abut ang akon

pinangayo,
Kag nga ang Dios maghatag sa akon

sang akon ginahulat

!

9 Kaba}'^ pa nga makapahamuut sa
Dios ang pagmusmus sa akon,
Nga pagbuhian niya ang iya kamut,

kag magtapus sa akon,

10 Sa bagay nga manginakon pa kali-

pay,
Kag pasadyahon ako sa tunga sang

kasakitan nga wala magauntat

;

Kay ako wala magtago sang mga po-
long sang Balaan.

11 J Ano bala ang akon kabakuran sa

paghulat pa ?

Kag I ano ang akon katapusan, agud
riga pagpadugayon ko ang paglaum sang
akon kabuhi ?

. 12 i Ang akon kabakuran anio bala
ang kabakuran sang mga bato,

Kon ang akon unud tumbaga bala ?

13 i Indi bala ako nga walay pagta-
fcang sa akon kaugalingon,
Kag ang tanan nga pagbulig ginpapa-

.

layo sa akon ?

14 Nga may bugay sa abyan nga sa
ginalapyo,
Kon indi pagabayaan niya ang kahad-

luk sang Makagagahum.
15 Ang akon mga utud nanginma-

budhion subung sang kasulgan,
Subung sang ililigan sang mga kasul-

gan nga nagaalagi,
16 Nga inibug tungud sang mga

hj'elo,

Nga sa iya nagakapanas ang niebe
;

17 Sa panag-on sang init nagakadula
sila,

Sang maginit, nagaraala sila sa ila

duug.
18 Ang mga karabana nagasulunud

sang mga likoan sang ila dalan

;

Nagataklad sila sa P:ahanayakan kag
nagakadula sila.

19 Nagatululok ang mga karabana sa
Tema,
Ang mga manuglakat sa Seba nagahu-

lulat sa ila

:

20 Nahuy-an sila tungud sang ila pag-
laum

;

Nagaalabut sila tubtub sa ila, kag na-
gakalalibog sila.

21 Karon amo ini nawala na kamo :

Nakakita kamo sang kalisang kag na-
gakalahadluk kamo.

22 i Nagsiling bala ako sa inyo :
" Ha-

tagi ninyo ako,
Kag sa inyo pagkabutang himoi-ninyo

ako sing isa ka dolot ?

23 Kon ,; luwasa ninyo ako sa kamut
sang kasumpung,
Kag tubsa ninj'o ako sa gahum sang

mga manugpigos ?

"

24 Tudloi-ninyo ako, kag magahipus
ako;
Kag ipatalupangud-ninyo sa akon kon

sa ano ako magsayup.
25 i

Nga pagkakusug sang mga polong
sa katadlungan !

Apang ang inyo pagsabdong, iano
bala ang ginasabdong niya ?

26 i Nagahunahuna kamo bala nga
magamulay sang mga pinolongan ?

Ang mga pololongon sang isa ka naga-
panungonsungon nahanungud sa ha-
ngin.

27 i
Hoo, magapapalad man kamo

kunta sa ibabaw sang ilo,

Kag magakutkut kamo sing boho sa
atubangan sang inyo abyan !

28 Busa karon, kabay pa nga maluyag
kamo magbalik sa akon,
Kag, sa pagkamatuud, indi ako maga-

butig sa inyo nawung.
29 Ealik-kamo, ginaampo ko, ind*

kamo maglakat tubtub sa pagkamala-
lison.

Balik-kam.o liwan : ang kabangdanan
matadlung.

30 ,;• May kalautan bala sa akon dila ?

I Indi bala m^akapapain ang akon ali-

ngagngag sang mga kalalat-an ?

I WALA bala nga sa mga mama-
latyon ang isa ka alagdan nga
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7.2. SI lOB. 8.4.

pagkasoldado sa duta,

Kag ang ij^a mga adlaw subung sang
adlaw sang mamumugon ?

2 Subung sia sangalagad ng^ nagahan-
dum sang landong.
Kag subung sang mamumugon nga

nagahulat sang sohol sang iya pagpanga-
budlay.

3 Amo ini ang pag-angkon ko sang
m.ga bulan sa pagkamakalolooy,

iCag ang mga kagab-ihon nga mgaka-
lilisdan ginpat-in sa akon.

4 Kon nagahigda ako, nagasiling ako

:

"
I San-o bala ako magabangon ?

"

Kag I makita ako bala sang pagpalagyo
sang kagab-ihon ?

Kag tinak-an ako sang bolobaliskad

tubtub sa pamanagbanag.
5 Ang akon unud sinaputan sing mga

ulud kag sing mga kugan nga nayab-
okan.
Ang akon panit yupuk kag kalangil-

aran.
6 Kag ang akon mga adlaw nangin-

madasig subung sang lansadera sang
manoghabol,
Kag nagakalatapus sila nga wala na

sing paglaum.
7 Panumduma nga ang akon kabuhi

among isa ka buyup

:

Aug akon mga mata indi na magbalalik
sa pagtan-aw sang kaa3'^ohan.

8 Ang mga mata sang mga nagatalan-
aw sa akon, indi na gid sila makakita
sa akon

;

Ang imo mga mata ^nagatnlok sa akon,
kag Yv^ala na ako.

9 Ang panganud i^agakapanas, kag
nagaligad

:

Amo man ang nagapanaug sa lulub-

ngan, indi na magsaka sa iya.

10 Indi na magbalik sia sa iya baldy,

Bisan ang iya duug makakilala pa sa

iya.

11 Ngani, ako indi magapugung sang
akon baba,

Pagaiham^bal ko sa kasulub-an sang
akon espiritu,

Kag magapanghayhay ako upud sang
kapaita i sang akon kalag.

12 I Dagat bala ako, kon dragon,
Nga pagabutangan mo ako sing ban-

tay?
13 Kon magsiling ako: Pagalipayon

ako sang akon higdaan,
Ang akon higdaan magapahaganhagan

sang akon mga pagpanghayhay

;

14 Niyan nagalisang ka sa akon sang
mga dam go,

Kag ginahadluk mo ako sa mga pala-
nan-awon,

15 Kag sa sini ginpakalabing maayo
sang akon kalag ang paghikog, ang ka-
matayon,
Labi pa sang akon mga tul-an.

16 Ginatak-an ako sa iya: indi na ako
maluyag magpangabuhi nga sa gihapon.
Ngani, untat-ka, pabaye ako, kay ang

akon mga kaadlawan mga kadayavvan.

17 i Ano bala ang mamalatyon, agud
nga pagpakadakuon mo sia,

Kag pagtalupangdon mo sia,

18 Kag nga pagduawon mo sia sa ta-

nan nga mga aga,

Kag sa tanan nga mga tion pagtila-
wan mo sia ?

19 i Tubtub pa bala san-o nga indi

mo pagibalik sa akon ang imo mga
mata ?

I Indi mo bala ako pagtugutan sing
eras sa pagtolon sang akon laway ?

20 Kon nakasala ako, iano bala ang
pagahimoon ko sa imo, oh Manugtatap
sang mga tawo ?

1 Kay ngaa bala nga ginbutang mo ako
nga iligoon sa imo mga bunal,

Tubtub nga sa akon gid manginma-
bug-at ako ?

'

21 I Yi^y ngaa bala indi mo pagpata-
waron ang akon pagkamalalison, kag
pagpataliwanon mo ang akon kalautan?
Kay karon magatolog ako sa yab-ok,
Pagapangitaon mo ako, kag wala na

ako.

Si Bildad nagnpatukiid sa mga ka!alat-an ni lobkag-

sang iya mga anak, nga naghilimo sila sing koa
ano nga kalautan. Nagapakibulig sa pinaitiiagan

sa pagpaathag, nga sng pag-antus among bunga

sang sala, kag ginasaysay niya ang katutum sang,

mataning.

8 KAG si Bildad, nga Suanhon, nagsa-
bat kag nagsiling

:

2 i Tubtub pa san-o magahambal ka
sang subung nga mga butang,
Kag ang mga polong sang im.o baba

magamanginmabaskug nga hangin ?

3 I Ayhan pagapakalainon sang Dios
ang katadlungan ?

Kon ang Makagagahum, i magapaka-
lain sia bala sang katarungan?
4 Kon ang imo mga anak nagpalaka-

sala batok sa iya,
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.8.5. SI lOB. 9.3.

Sia nagtugyan sa ila sa kamut sang
ila sala.

5 Kon ikaw gid magpangita sa Dios,

Kag mag-ampoka sa Makagagahum,
6 Kon ikaw matinlo kag matadlung

ka,

Sa pagkamatuud gid, magapulaw sia

sa ibabav,- nimo,
Kag pagapatindugon liwan niya ang

puluy-an sang imo katarungan :

7 Ang imo pamuno nangindiotay,
Kag ang imo kaolehian magadagaya

sing tuman gid.

8 Ngani pamangkot-ka karon sa mga
pamuno nga panag-on,
Kag talupangud-ka sang ginpangita

gid sang ila mga ginikanan,

9 Kay kami kahapon lamang, kag
wala kami makahibalo sing ano man,
Kay ang aton mga kaadlawan sa iba-

baw sang duta subung sang iandong.

10 I Indi bala raagtudio sila sa imo,
indi bala magahambal sila sa imo,
Kag indi bala magakuha sila sa ila

mga tagiposoon sang ila mga pinolo-
ngan ?

I [ ^* Nagatubo bala ang papiro sa diin

nga wala sing lunang,
Nagatubo bala ang tigbaw sa wala

sing tubig?

12 Bisan pa sia sa ij'a kadabong nga
wala paggalaba.
Manna sa tanan nga hilamon, ma-

laya sia.

13 Amo ini sila ang mga dalanon
sang tanan nga mga nagakalipat sa
Dios,
Kag ang paglaum sang malauton

mawala.

14 Ang iya paglaum pagautdon,
Kag ang iya pagsalig amo ang balay

sang daman g.

15 Magahamboy sia sa iya balay,
apang indi sia makapadayon sa pagtin-
dug.
Magakapiyot sia sa iya, apang indi

magmabakud.
16 Yari karon, sia puno sang duga sa

atubangan sang adiaw,
Kag ang iya mga salingsing nagagu-

lowa sa ibabavv sang iy katamnan
;

17 Nagakalapyotkapyot ang iya mga
gamut sa tumpok sang sagbot

;

Alagaaman sia sing puluy-an sa timga
sang mga bato sang balay

;

18 Apang kon gabuton sia sa iyaduug,

Niyan ini sia magapangindi sa iya,

figa nagasiling

:

>.v,>.

" Wala ko gid ikaw makita."

19 Ini amo ang kalipay nga nakila

niya sa iya dalanon,
Kag ang iban sa oJehe niya nagapala-

nalingsing sa yab-ok.
20 Yari karon ang Dios waia maga-

sikway sa walay sala,

Bisan nagadawo sia sang kamut sang
mga madauton.

21 Sa nagahabok pa ang imo baba.sa
kadlaw.
Kag ang imo mga bibig sa hinugyaw,
22 Ang mga nagakalaakig sa imo,

pagapasaputan sila sing kahuya

:

Kag ang iayanglayang sang mga ma-
lauton, mawaia.

Si Icb nagakilala sang liatarungan, sang pagkama-

kaako kag pagkamakagasaiiiitn sang Dio.«, kag

ang k liim-angafi sang sala san^ tawo ; apang g;-

napaiig'or. niya uga ang ma!: ui nga kapalaran,

nagaguba- sing asno man sa matarung kag sa

makasasala.—Sang olehe ginapaoiaiandong niya

ang iya n;ga kalainan, nga nagahandum kag na-

gakahadluk sa dimgm sa pagpakigsuay sa Dios,

kag nagatapus nga nagahand -m sang kamatayor,.

9 KAG si lob nagsabat kag nagsi-

ling:

2 Sa pagkamatuud gid. ako nakakilala
nga amo ini

:

Kagi paano bala nga manginmatarung
ang mamalatyon sa atubangan sang
Dios ?

3 Kon buut sia makigsuay sa iya,

Indi sia sarang makasabat sa iya sing

isa tungud sang isa ka libo.

4 Sia maalam sa tagiposoon, kag
gamhanan sa kabakuran

:

i Sin-o bala ang nagbato sa iya, kag
may paghidaet ?

5 Ginapahalin niya ang mga kabu-
kiran,

Nga wala sila makakilala, nga sia

nagabaliskad sa ila sa iya kasingkal.

6 Sia nagapagiho sa duta sa iya duug,
Kag nagapilaypilay sang iya mga

haiigi

:

7 Nagasogo sia sa adlaw, kag ang
adlaiv indi nagasubang:
Kag ginabutang niya sa idalum sang

pat-in ang mga kabitoonan
;

8 Sia lamang ang nagahumlad sang
mga kalangitan,
Kag nagalakat sa ibabaw sang mga

nataasan sang dagat

;

V
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9 9. SI lOB. 10.1.

9 Sia naghimo sang Arkturo, kag
sang Orion, kag sang mga Pleiades,

Kag sang n\fa tmago nga hulut sa

Bagatnan

:

10 Sia nagahinio sang mga butang
nga tama ka dalagku, nga indi sarang
matungkad,
Kag tuman ka damn nga mga kalati-

ngalahan nga indi sarang maisip.
11 Yari karon, sia nagaagi sa atu-

bangan nakon, kag ako indi maka-
kita sa ij^a,

Kag nagalabay sia, kag wala ko sia

matalupangdi.
12 Yari karon, magasabnit sia, kag

^sin-o bala ang magapabalik sa iya :

i Sin-o bala ang magasiling sa iya

:

" Anong ginahimo mo ?
"

13 Ang Dios indi nagopaisol sang iya

kaakig,
Kag sa idalum niya nagadulunguk

ang mga kabulig sang Rahab.
14 Busa ngani, ako, magasabat ako,
Magapili ako sa akon mga polong sa

pag-npin sa iya.

15 Bisan pa nga manginmatarung
ako, indi ako magasabat,
Kondi magaampo ako sing bugay sa

akon hukom.
16 Kon ako kunta ang magpanawag

sa iya, kag sia magsabat sa akon,
Indi pa ako magatoo nga ginpamatian

niya ang akon tingug.

17 Kay ginlaglag niya ako nga may
unos,
Kag ginapadamu niya ang akon mga

pilas nga walay kabangdanan.
18 Wala niya ako pagtuguti nga mau-

lian ko ang akon gininhawa
;

Apang ginabusug ako niya sing mga
kapaitan.

19 Kon maghamhal sang gahum sang
mabakud, nagasiling sia : "

\ Yari ako !

"

Kon fialmnungud sa katarungan, naga-
siling sia :

"
I Sin-o ang magasumbung

sa akon ?
"

20 Kon ako matarung kunta, pagata
gudilian ako sang akon baba ;

Kon himpit kunta ako, sia magapaka-
fnalalison sa akon.

21 j Ako himpit ! Wala ako makaki-
lala sang akon kalag

:

Pagaisikway ko ang akon kabuhi.

_
22 Ang tanan isa lamang : tungud

sini ginsiling ko

:

Sa himpit kag sa malauton sia naga-
upud sa ila.

23 Kon ang kalat-an nagapatay sing
madali,
Nagakadlaw sia sang mga pagtilaw

sang mga walay sala.

24 Ang duta natugyan na sa mga
kamut sang mga malauton,
Kag sia nagatabon sang nawung sang

mga hukom.
Kon indi sia, I sin-o bala ?

25 Ang akon mga adlaw nangin-
madasig pa sang isa ka manugdalagan,
Nagpalalagyo sila, kag walS sila ma-

kakita sing kaayohan,
26 Nag-alagi sila subung sang mga

bilos nga mga madasig,
Subung sang agila nga nagapaninghu-

log sa dalagiton.

27 Kon magsiling ako : " Pagakalim-
tan ko ang akon pagpanghayhay,
Pagabayaan ko ang akon nawung, kag

magapahayag ako nga malinong,"
28 May kahadluk ako sa akon mga

kasakitan,
Nakahibalo ako nga indi mo ako pag-

kabigon nga walay sala.

29 Ako among malauton.

i Kay ngaa pa bala nga mangabudlay
ako sing walay pulus ?

30 Bisan pa magpanghugas ako sang
tubig sang niebe,

Kag magpanhunaw ako sang akon
mga kamut sa pagkatinlo,

31 Pagaiholog mo pa ako sa boho,
Kag ang akon kaugalingon nga mga

panapton magakangil-ad sa akon.

32 Kay indi tawo sia subung sa akon,
agud nga ako magsabat sa iya,

Kag magkaladto kami sing tingub
gid sa hulukmanan.

33 Wala sa tunga naton sing manug-
husay,
Nga magbutang sia sa ibabaw naton

nga duha sang iya kamut.

34 Magkuha sia sa ibabaw nakon sang
iya bunal,
Kag ang iya kahangawa indi magli-

sang sa akon

;

35 Niyan niagahambal ako, kag indi

ako magakahadluk sa iya ;

Kay sa akon gid kaugalingon indi

amo ina ako.

Ar\ NATAKA na ang akon kalag sang
•^ akon pagkabuhi

:

Pagabuhian ko sa akon ang akon pang-
hayhay

;
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10.2. SI lOB. 11.4.

Magahambal ako nga may kapait sa

akon kalag.

2 Magasiling ako sa Dios : Aj^aw
ako pagtagudilii

;

Pahangpa ako kay ngaa nagapakig-
kasaba ka sa akon.

3 i Ginapakamaayo mo bala nga mag-
pamigos ka,

Nga pagisikway mo ang binuhatan
sang imo mga kamut,
Kag nga magsilak ka sa ibabaw sang

laygay sang mga malauton ?

4 ^ May mga mata ka bala sa unud?
^'Makatuluk ka bala subung sang pag-

tulok sang mamalatyon ?

5 I Ang imo mga adlaw subung man
bala sang mga adlaw sang mga mama-
latyon ?

iKon ang imo mga tinuig subung
bala sang mga adlaw sang tawo,

6 Agiid nga oagusisaon mo ang akon
kalautap
Kag pangitaon mo ang akon sala,

7 Bisan nga nahibaloan nga ako indi

malauton,
Kag nga walay sin-o nga makaluwas

sa akon sa imo kamut ?

8 Ang imo mga kamut naghuman sa
akon kag naghimo sa akon sing bug-os,
Sa palibot gid : \ kag karon buut mo

ako pagalaglagon

!

9 Panumduma, ginaampo ko sa imo,
nga subung sang lunang ginhatagan mo
ako sing dagway

;

Kag, isa yab-ok pagapabalikon mo
ako?

10 ,; VVala mo bala ako pagiula subung
sang gatas,

Kag ginhuman mo ako subung sang
keso ?

11 Ginpasaputan mo ako sing panit
kag unud,
Kag ginhablan mo ako sing mga tul-an

kag mga ugat.

12 Kabuhi kag kalooy gintugut mo
sa akon,
Kag ginbantayan sang imo pagtatap

ang akon espiritu.

13 Kag ining mga butang ginpanago
mo sa imo kasingkasing

;

Nakahibalo ako nga ini malapit sa
imo.

14 Kon nagapakasala ako, ikaw maga-
panilag sa akon,
Kag indi mo ako pagakabigon nga

walay sala sa akon kalautan.
j

15 Kagkon malainako,
i
kailo ako! '

I

Kag kon matarung ako, indi ako
I

mangahas sa pagtanga sang akon olo,
! Nga busug ako sang kahuluy-an,

I

Nga nagatan-aw sang akon pagpau-

I

bus.

16 Kag kon itanga ko ang akon olo,

Ginaayam mo ako subung sangleon,

I

Kag nagadala ka liwan sang imo mga
i
kalatingalahan batok sa akon.

. 17 Pagabag-ohoii mo batok sa akon
I

ang imo mga saksi,

! Kag pagadamuon mo sa akon ang imo
I kasingkal

;

' Nagainilisilis batok sa akon ang mga
kasoldadosan.

18 iKay ngaa bala ginpagowa mo
ako sa tiyan sang akon iloy ?

Kuntani nabugto ang ginhawa ko, kag
wala ako makita sang bisan ano nga
mata.

19 Nanginsubung ako kuntani nga
wala ako mabuhi,

j

Nga gindala ako kunta kutub sa tiyan
tubtub sa lulubngan.
20 i Indi bala ang akon mga adlaw

diyotay nga butang? Busa. untat na,
Kag bayai ako, agud nga magmalinong

ako sing diyot,

21 Sa wala pa ako maglakat, sa indi
na magbalik,
Sa duta sang mga kadudulman kag sa

landong sang kamatayon

;

22 Duta nga madulum subung sang
kagab-ihon nga madulum,
Duta sang landong sang kamatayon

kag pagdinalangdalang,
Kag diin ang kasanag sang adlaw su-

bung sang kagab-ihon nga madulum.

Sk Sopar nagaraulay sing matigdas gid saag
kaugalingon nga katarungan ni lob, ka;
nagalaygay sa iya nga tnaghinulsul.

1
"I
KAG si Sopar nga Naamanhon, nag-

• i sabat, kag nagsiling

:

2 i Ang mga madamu nga polong wa-
la bala sing sabat ?

I Kag ang tawo nga palahambal paga-
pakatarungon bala sia ?

3 iSa. imong walay pulus nga pag-
hambal ; magahipus bala ang mga tawo?

i Kag nagauligyat ikaw bala nga wala
sing sin-o nga magalibog sa imo,

4 Sa bagay nga magsiling ka : "Ang
akon pagtolon-an putli,

Kag ako matinlo sa atubangan sang
imo mga mata ?

"

647



11. 5. SI lOB. 12. 8.

5 Apang buut ko unta, nga ang Dios
maghambal sa imo,

Kag magbnka ang iya mga bibig batok
sa imo,

6 Kag nga magpahayag sia sa imo
sang mga tinago sang kaalam,
Subung nga nagalabaiv sia sa imo sing

dapli sa pagkabut-anan

;

Niyan makilala mo nga ang Dios na-

gakalipat sang bahin sang imokalautan.

7 i Malambut mo bala ang kadalumon
sang Dios ?

Kon imakadangat ka bala sa kadulu-

nan gid sang Makagagahum ?

8 Mataas ini subung sang mga langit:

I ano ang mahimo mo didto ?

Labing madalum pa ini sang kadadal-
man : l paano bala ang pagkilala mo sa

iya?

9 Ang iya takus labing malaba pa
sang duta,

Kag labing masangkad pa sang kada-
gatan.

10 Kon sia mag-agi kon sia magta-
kup,
Kon tiponon niya, l sm-o bala ang

sarang makabalik sa iya ?

11 Kay sia nakakilala sa mga tawo
nga mga malimbongon,
Kag nakita niya ang ila kalautan;

kag I indi bala niya pagsapakon ?

12 Kon ang tawo nga walay ihibalo

magamanginmahantupon,
i
Ang polyino sang asno nga talonon

magapakatawo nga tawo !

13 Kon imo pagpakahusayon ang imo
tagiposoon,
Kag untayon mo sa iya ang imo mga

kamut

:

14 Kon magpalayo ka sang kalautan
nga yara sa imo kamut,
Kag indi mo pagtugutan nga magpuyo

ang kalainan sa imo layanglayang,

15 Niyan mahayaw mo ang iino

nawung nga wala sing dagta,

Kag magamanginmabakud ka kag
indi ka magkahadluk sing bisan ano

;

16 Kay niyan pagakalipatan mo ang
imo kalisdanan,
Makadumdum ka sa iya subung sang

mga tubig nga nag-alagi

:

17 Kag ang imo kabuhi magamangin-
masanag labi pa sang nagahingudto ang
adlaw

;

Ang kadulum, magamanginsubung
sang kaagahon

:

18 Kag may pagsalig kag may pag-
laum ka :

Kag kon ikaw ginlibog, magahigda
ka nga may pagsalig.

19 Kag magapahuway ka, kag walay
sin-o nga magapakugmat sa imo,
Kag madamu ang mga magaampo sa

imo sing kalooy.
20 Apang ang mga mata sang mga

malain magadululum,
Kag wala na sila sing dalangpan ; kag

ang iya paglaum among huyup sang pag-
himugto.

Si lob uagahikay sa iya mga abyan sang pagkakii-

lang kag pagkawalay piiius sang ila mga sabat

;

gjnadayaw niya ang pagkamakagagahum sang

Dios ; nagapakitabang sa iya kataningan

kag nagasaysay sang kalip-otan sang

kabiihi.

•jQ KAG si lob nagsabat, kag nagsi-
1^ ling :

2 Sa pagkamatuud gid nga kamo arao
ang banwa,
Kag upud sa inyo mamata}'- ang

kaalam.
3 May tagiposoon man ako subung sa

inyo

;

Indi man ako labing kubus sa inyo :

Kag i sin-o pa nga indi makahibalo
sang amo nga mga butang?

'4 Busa amo ako ang kaiadlawan sang
akon mga abyan,
Nga nagpanawag ako sa Dios, kag

sia nagsabat sa akon

:

Ang matarung, ang walay dagta,

iligoon sia sang kaladlawon !

5 "
i
Tamay sa walay palad ! " Amo ini

ang hunahuna sang yara sa kaharayha-
ray. >-

Ang tmnay nahanda gid sa mga naga-
kadalin-as sang ila mga till.

6 Ang mga layanglayang sang mga
manughapay may paghidaet,

Kag may kalig-unan nga sa mga naga-
paakig sa Dios,

Nga sa mga nagadala sang ila dios sa

kamut

;

7 Apang, ginaampo ko sa imo, pa-

mangkota ang mga kasapatan, nga sila

magatoon sa imo.
Kag sa mga kapispisan sang langit,

kag sila magasiiing sini sa imo.
8 Kon, maghambal-ka sa duta nga sia

magatoon sa imo,
Ang mga kaisdaan sang dagat, paga-

sugiran ka nila sini.
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12.9. SI lOB. 13. 12.

• 9 I Sin-o bala ang indi makahibalo sa

tunga nila nga tanan,

Nga glnhirao ini sang kamut ni le-

hoba ? J
10 Nga sa iya kamut yara ang kalag

sang tanan nga nagakabuhi,
Kag ang espiritu sang tanan nga uniid

nga tawohanon.
11 ^" Indi bala ang dulungan nga naga-

hukom sang mga pinoiongon,
Subung sang nagatiJaw ang ilingag-

ngag sang mga kalan-on ?

12 Sa idalum sang mga uban yara
ang kaalam, -

Kag ang malawig nga edad nagapafu-
bas sang ihibalo.

13 Sa iya yara ang kaalam kag kabas-
kugan,
Sa iya ang laygay kag ang ihibalo.

14 Yari karon^ sia magaguba, kag
walay sin-o nga sarang makagpasad
liwan.
Magabukot sia sang tawo, kag walay

sin-o nga magabukas sa iya.

15 Yari karon, kon magpadulog sia

sang mga tubig, magamalala sila
;

Kag kon pagbiihian niya sila, pagalag-
lagon nila ang duta.

16 Sa iya yara ang kabakuran kag
ang kinaadman,

Iya ang nagatalang, kag ang naga-
patalang.

17 Sia nagapadald sa mga manuglay-
gay nga mga hublas,

Kag nagapabuang sa mga hukom.
18 Sia nagahubad sang kagamhanan

sang mga hari,

Kag ginahigtan niya sila sing talikala

sa mga hawak.
19 Sia nagapadald sang mga saser-

dote nga hublas
Kag nagapukan sa mga garahanan.
20 Sia nagakuha sang hambal sang

mga tav.'O nga labing malig-on,
Kag nagakuha sang pagkapain sang

mga tigulang.

21 Sia nagaula sing pagtamay sa iba-

baw sang mga dunganon,
Kag nagapaluya sang hawak sang

mga makusug.
22 Ginabuksan niya ang alibutud

sang mga kadudulman sang mga bu-
tang nga madulum,
Kag ginapagowa niya sa kapawa ang

landong sang kamatayon.
23 Sia nagapadamu sang mga katawo-

han,

Kag sia nagalaglag sa ila.

Sia nagapalapad sang mga katawohan,
kag ginapakitid niya sila.

24 Sia nagakuha sang ihibalo sang
mga pangolo sang banwa sang duta,
Kag ragapatalang sia sa ila sa isa ka

kahanayakan nga walay dalan.

25 Nagapanghikap sila sa kadudulman
kag walay kapawa sila,

Kag ginapatalang sila niya subung nga
hubog.

-jO YARI karon nga ining tanan nga
'^ mga butang nakita sang akon mga
mata,
Kag nabatian sang akon mga idu-

iungug.
2 Ang inyo nahibaloan, nakahibalp

man ako

;

Indi ako labing kubus sa inyo.

3 Apang ako maluyag maghambal
sa Makagagahum,
Kag buut ako mag-apin sang akon ka-

suayon sa atubangan sang Dios.

4 Apang kamo mga manugpahito sing
kabutigan,
Tanan kamo mga manugbulong nga

walay pulus.

5 Kabay pa nga maghilipus kamo sing
bug-os,
Kay ini magamanginkaalam sa inyo.

6 Pamati-kamo, ginaampo ko sa inyo,
sang akon sabat,

Kag magmatalupangdon-kamo sang
mga katarungan sang akon mga bibig.

7 I Magahambal bala kamo nga may
pagkamalalison pahayon sa Dios ?

I Magahambal bala kamo nga sa iya
nga may daya ?

8 I Pagapasulabihon bala ninyo ang
iya pagkaamo ?

Kon I
magapakigkasaba bala kamo

nga pahayon sa Dios ?

9 i Maayo bala nga sia magusisa sa
inyo ?

Kon I magaulit bala kamo sa iya su-
bung sang pagulit sa tawo ?

10 Sia magasaway sa inyo sing ma-^
tigdas,

Kon sa tago nagapasulabi kamo sang,
mga tawo.

1

1

Ang iya pagkahalangdon l indi bala
nagapalisang sa inyo ?

Kag ang iya kakulba i indi bala naga-
bug-at sa ibabaw ninyo ?

12 Ang inyo mga pinolong nga han-
dumanan, mga hulubaton nga abo,
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13. 13. SI lOB. 14. 12.

Kag ang inyo mga kabakuran mga
iabakuran nga lunang.

13 Hipus-kamo sa akon atubangan.
kag magahambal ako sa inyo,

Ako, mag- abut sa akon ang bisan ano
nga mag-abut.

1

4

iKay ngaa bala kuhaon ko ang
akon unud sang akon mga ngipon,
Kag pagaibutang ko ang akon kalag

sa akon kamut ?

15 Yari karon, sia sarang makapatay
sa akon, walay paglaum ako

;

Lamang pagatabangan ko sa atuba-
Tigan niya ang akon mga dalanon.

16 Kag ini magamanginakon kaluwa-
san,

Nga indi makasulud sa iya atubangan
^ng walay pagtahud sa Dios.

17 Busa pamatii-ninyo nga may pag-
talupangud ang akon pinolongon;
Kag ang akon isiling maglambut sa

Jnyo mga idulungug.
18 Yari karon, ginaampo ko sa inyo,

naghusay ako sang akon kasuayon:
Nakahibalo ako, nga pagapakataru-

ngon ako.

19 i Sin-o bala ang maluyag magpa-
kigicasaba sa akon,
Kay kutub sa amo nga tion, ginapaha-

nugtan ko sa paghipus kag pagtinga ?

20 Duha lamang ka butang ang indi

Tno paghimoon sa akon.
Niyan indi ako magpanago sa imo

nawung

:

21 Ipalayo sa akon ang imo kamut,
Kag indi magpalisang sa akon ang

imo kahalangaw-an.
22 Ugaling panawag-ka, kag ako ma-

gasabat

;

Kon ako ang maghambal, kag sabton
mo ako.

23 i Kapid-an bala ang akon mga ka-

Jautan kag ang akon mga sala ?

Ipakilala sa akon ang akon pagkama-
Jalison kag ang akon sala.

24 i Kay ngaa ginatago mo ang imo
nawung,
Kag ginaisip mo ako nga imo kaa-

way .''

25 I Maluyag ka bala magpahangawa
sa dahon nga sinabnit,

Kag maghingabut sa alikabo nga ma-
ma! a,

26 Kay nagasulat ka batok sa akon
sing mga kapaitan,
Kag ginapapanubli mo sa akon ang

mga kalautan sang akon pagkapamatan*
on?

27 Ginabutang mo man ang akon mga
tiil sa mga pandug,
Kag ginapanilagan ang tanan ko nga

mga dalanon

;

Nagabadlit ka sing badlit sa palibot
sang mga dapadapa sang akon mga tiil,

28 Sa nagakahagas ini nga lawas, su-

bung sang kahoy nga ginabukbuk,
Subung sang panapton nga ginaut-

ut sang sipit.

\A^ ANG tawo, nga natawo sa babae,
• ' Halip-ot sing mga adlaw kag bu-
sug sang mga kalas-ayan.

2 Nagagowa sia subung sang isa ka-
bulak kag ginakutol sia

;

Nagapalag3'^o sia subung sang landong,
Kag wala magapadayon.
3 Kag sa ibabaw sini ginamuklat mo

ang imo mga mata,
Kag ginadala mo ako sa hulukma-

nan upud sa imo.

4 i Sin-o bala ang makapatinlo sang
tawo nga mahigko ? Wala sing bisan
sin-o.

5 Kon ang iya mga adlaw natapat na,

kag ang kadamuon sang ila mga binulan
ginapana7idoan nayon sa imo,
Kon ikaw nagbutang sa iya sang mga

dulunan, nga sa ila indi sia makaligad,
6 Italingi-mo gikan sa iya ang imo

mga mata, agud nga may pahuway sia,

Tubtub nga, subung sang mamumu-
gon, mag-agum sia sang iya inadlaw.

7 Kay nga sa kahoy may paglaum

:

Kon inutud sia, magapanalingsing sia

Kag ang iya salingsingindi magauntat.
8 Kon maggulang sa duta ang iya

gamut,
Kag ang iya piino mapatay sa yab-ok,

9 Kutub sa pagkabatyag niya sang
tubig, magapangugbus sia,

Kag magapanglumbay sia subung
sang tanumtanum :

10 Apang ang tawo mamatay, kag
nagahamyang nga wala sing kusug,
Kag nagatinga, i kag diin sia ?

11 Nagataliwan ang mga tubig sang
dagat,
Kag nagahubas ang suba, kag naga

mala sia :

12 Subung man ang tawo, nagaham-
yang sia kag indi na nagatindug liwan ;

Tubtub nga wala pa sing langit, indi

sia magbugtaw,
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14. 13. SI lOB. 15. 16.

Bisan magbangon sia sa iya katolo-

gon.

13 Kabay pa nga pagtagoon mo ako
sa lulubngan,
Nga tabunan mo tubtub nga malugpay

ang imo kaakig,

Nga mabutangan mo ako sing dulu-

flan nga didto makadumdum ka sa

akon.

14 (Kon ang tawo mamatay, l mabuhi
tia bala liwan ?)

Sa tanan nga mga adlaw sang akon
pag-alagdan pagahulaton ko kunta tub-

tub nga mag-abut ang akon pagliwan :

15 Ikaw magatawag kunta kag ako
magasabat sa imo

;

Magahandum ka kunta sa binuhatan
sang imo mga kamut.

16 Kay karon ginaisip mo ang akon
mga tikang,

Kag I wala bala ikaw magapanilag
sang akon sala ?

17 Napat-inan sa isa ka puyo ang akon
pagkamalalison,
Ginadugangaii ang akon kalautan.

18 Kag walaysapayan ang bukid nga
mapukan, nagakalatiphag,
Kag ang bato ginhalin sa iya duug

;

19 Ang mga bato ginataisan sang mga
tubig,

Ang iya mga pagsanap nagadala sang
yab-ok-sang data

:

Sa amo nga bagay ginapadula mo ang
paglaum sang mamalatyon.

20 Ginalandas mo sia sa gihapon kag
sia nagataliwan

;

Nagabalhin ang imo nawung, kag
pagaipadala mo sia.

21 Ang iya mga anak mangin mga
dunganon, kag sia indi makahibalo sini

;

Manginpapaubson sila, kag indi sia

makahangup sini.

•22 Ang iya unud indi nagabatyag
kondi sang iya gid nga mga kasakit,

Kag ang iya kalag yara sa lalaw
lamang tungud sa iya kaugalingon.

Si Elipas nagasuinbung kay lob sang sala, kay naga-

pakamataruog sia.—Nagapasanag sia tungud sang

pinanlatonlaton nga sugid nga ang mga
malautoD mga walay palad.

jC KAG si Elipas, nga Temanhon,
•^ nagsabat kag nagsiling:

2 I Magasabat bala ang maalam tu-

ngud sang kinaadman nga walay pulus ?

Kag i paburakungon bala niya ang iya
dughan sang hangin nga timug?

3 Ang pa -pakigsuay sa mga polong^.

walay pulus,

Kag indi sa mga pinolongon lamang
ginakuha ang kapuslanan.

4 Ikaw man nagapanas sang kahadlukr
kay lehoha,

Kag nagaptigung ka sang pangamuyo sai

atubangan sang Dios.

5 Kay ang imo baba nagatoon sa
amon sang imo kalautan,
Bisan pa ginpili mo ang panghambal

sang mga malalang

;

6 Ang imo gid nga baba magatagudjli
sa imo, kag indi ako,

Kag ang imo mga bibig magapamatu-
ud batok sa imo.

7 i'Natawo ka bala sing una sang.
mga tawo ?

Kon I nahuman ka bala sing una sa
mga kabakoloran ?

8 i Nabatian mo bala ang ginsiling sa
kasapulanan sang Dios ?

Kag I ginhawiran mo bala nga sa irao^

ang kaalam ?

9 i Ano bala ang nahibaloan mo, nga
wala namon mahibaloi ?

I Ano bala ang nahantup mo, nga
wala sa amon ?

10 Sa tunga namon may uban man^
may tigulang man,
Nga labing mangaranon sa mga kaad-

lawan sang imo amay.
11 i Ginapakadiyotay mo bala ang^

mga paglipay sang Dios,
Kag ang mga polong nga mahino-

klogon nayon sa imo?
12 I Kay ngaa bala nagapadaladala

ka sa imo tagiposoon,
Kag kay ngaa nagapalangilay ang imo

mga mata,
13 Nga nagapadala ka sang imo huyup

batok sa Dios
Kag ginapagowa mo ang tama ka

damu nga pinolongon sa imo baba ?

14 i Ano bala nga butang ang tawo,
agud nga magmanginmatinlo,
Kag at!g natawo sa babae, agud nga

magpakamatarung sia ?

15 Yari karon, sa iya mga balaan.

wala sia magasalig,

Kag bisan ang mga langit mga matin-
lo sa atubangan sang iya mga mata

;

16
i
Labi na gid ka kubus ang tawo-

nga kaiangil-aran kag dunut,
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35; 17. SI lOB. 16. 7:

Nga nagainum sang kalautan siibung

sang tubig

!

1/ Pamatii ako, pagatudloan ko ikaw

;

Pagaisugid ko sa imo ang akon nakita,

18 Ang ginasugid sang mga mangin-
alamon
Kag wall nila pagtagoa sia, sa tapus nga

mabaton sia, sang ila mga ginikanan
;

19 Nga sa ila lamang ginhatag ang
duta,

Kag wala mag-agi nga dumuluong sa
tunga nila.

20 Ang malauton nagasakit sa iya gid
sa tanan nga mga adlaw sang iya kabuhi,
Kag ang diyotay nga mga tuig gina-

tago sa tawo nga malugiis
;

21 Mga dinagiihub nga makalilisang
yara sa iya mga idulungug

;

Sa tunga sang paghiiidaet nagaabut
sa iya ang manughapay.

22 Sia indi nagatoo nga magabalik
sia sa mga kadudulman,
Kag tinugyan sia sa hinganiban.

23 Sia nagatalang, nga nagapangita
kon diin makita ang tinapay.

Nakahibalo sia nga nahanda na sa iya

lu3'"o ang adlaw sang mga kadudulman.

24 Mga kalisdanankagkahol-anaii na-
gapakugmat sa iya,

Kag nagalandas sila batok sa iya, su-

bung sang isa ka baring mainamanon
nga sa pag-awayan.

25 Kay sia naguntay sang iya kamut
batok sa Dios,
Kag nagpakabaskug sia batok sa Ma-

kagagahum.
26 Sia nagdasmag sa iya sa tingkoy

nga matig-a,
Sa likod sa nadamulan sang i3^a mga

taming.

27 Kay gintabunan niya ang iya na-
wung sang iya katambukon,
Kag ginputus niya sing mga konot-

konot ang iya mga pilwakpilwakan.
• 28 Kag tungud sini nagpuyo sia sa mga
banvva nga nabungkag,

, Sa mga kabalayan nga wala gina-
puy-i na,

Nga handa nga mangintinumpok nga
mga bato.

29 Indi magmangaran sia, bisan ma-
gapadayon ang iya mangad,

Bisan magalapad sa duta ang iya mga
pagkabutang.

30 Indi sia makagowa sa mga kadudul-
man ;

Ang dabdab magapalaya sang iya mga
salingsing,

Kag tungud sang gininhawa sang iya
baba madula sia.

31 Indi magsalig sia sa kadayawan

;

kay sia pagadayaan,
. ,

Kay ang kadayawan manginiya balus.

32 Sa wala pa mag-abut ang iya
adlaw, magakatuman ini,

Kag ang iya sanga indi magadabong
liwan.

33 Manginsubung sia sang ulubasan,
nga nadiila ang iya bunga nga hilaw pa,
Kay subung sang kaolibahan nga

nagakapulak ang iya bulak.

34 Kay ang katipunan sang mga
dimatinahoron sa Dios manginbaw-as.
Kay ang kalayo magaupud sang mga

layanglayang, nga didto nagasulud ang
mga hamham.

35 Sia nagpanamkon sing kasakit, kag
nagapanganak sing kalautan

;

Kag ang mga kasudlan niya nagaaman
sing limbong.

Nakita ni lob nga ang iya mga abyan mga manug-
iipay nga magamo; nagapangasoy sang iya pag-

kawalay sala, nagapaiiawag sa Dios, kag wala

na sia sing paglaum kondi sa kamatayon.

KAG si lob nagsabat, kag nagsi-r

ling

:

2 Nakabati ako sang madamu nga
mga butang nga kaangay sini sa ila:

Mga manuglipay nga magamo kamo
nga tanan.

3 I May katapusan bala ining mga
poiong nga hanginon .-*

Kon I kay ngaa bala ining kapaitan
kon magsabat ka .''

4 Ako man makahambal subung sa
inyo,

Kon kamo yara sa akon kahimta-
ngan,

_
.

Ako makapakigupud batok sa inyo
sing pinolongon kag pinolongon,
Kag sa ibabaw ninyo magauyug ang

akon olo.

5 Ako magapalig-on sa inyo sang
akon baba,
Kag ang paglipay sang akon mga

bibig magapaumpaw sang inyo kasakit.

6 Kon maghambal ako, ang akon
kasakit wala pagumpaw

;

Kag kon raaguntat ako, iano bala

nga kalautan ang nagpalayo sa akon?
7 Matuud gid, ginbudlay niya ako:
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16.8. SI lOB. 17. 11.

Ginhapay mo ang bug-os nga pani-

malay nakon.
8 Sang ginkaptan mo ako, ini ma-

nginisa ka saksi,

Kag ang akon kaniwangon nagatindug
batok sa akon, sa pagsumbung sa na-

wung.
9 Angiya kaakig nagagisi sa akon, kag

nagahingabut sa akon
;

Nagapabagrut sia sang iya mga ngipon
batok sa akon

:

Ang akon kasumpung nagapamudlo
batok sa akon sang iya mga mata.

10 Nagabuluka sila batok sa akon sang
ila baba

;

Sa pasipala ginpilasan nila ang akon
mga pisngi

;

Batok sa akon nagulugyon sila sing
tingub.

1

1

Ang Dios nga Makagagahuni nag'
tugyan sa akon sa malalison,
Kag sa mga kamut sang mga malau-

ton ginholog niya ako.
12 Malinong ako, kag ginboong niya

ako,
Kag ginkuga niya ako, kag ginpihak-

pihak mya ako,

Kag ginbutang niya ako nga iligoon
niya.

13 Ginlibutan ako sang ij^a mga ma-
mamana,
Ginpihak niya ang akon mga tagimis-

lon, sa walay kalooy,
Ang akon apdo nagaagay sa duta.

14 Ginpalitik mo ako, litik kag litik
;

Nagadusmo sia batok sa akon subung
sang isa ka manugaway.

15 Ako nagtahi sing panapton sa ka-
sakit sa ibabaw sang akon panit,

Kag ginpadolot ko ang akon sungay
sa yab-ok.

16 Ang akon nawung nagpula sa hibi,

Kag sa ibabaw sang akon mga ilala-

kub vara ang landong sang kamatayon.
17 Walay sapayan, wala sing kalau-

tan sa akon mga kamut,
Kag putli ang akon pangamuyo.
18

i
Oh duta ! indi mo pagtabunan ang

akon dugo,
Kag wala na sing dmig sa paghipus sa

akoii pagsingit.

19 Yari karon gid, sa mga langit
3'adto ang akon saksi,

Kag ang akon manugakoyadto sa mga
kahitaasan.

20 Ang akon mgaabyan nagaululigyat
sa akon

:

Sa Dios nagahibi ang akon mga mata,
21 Agud nga maghimo sia sing kata-

rungan sa tunga sang tawo kag sang
Dios,

Kag sa tunga sang anak sang tawo
kag sang iya abyan.

22 Kay ang mga tuig nagaalabut, nga
ang ila kadamiion ginisip,

Kag ako nagapakadto sa dalan nga
didto indi na ako magabalik.

1
n? ANG akon gininhawa nadula na,
* nagapalalong ang akon mga ad-

law,
Kag naam.an na sa akon ang mga

lulubngan.
2 I Wala na ako bala paglibuti sang

mga uligyat,

Kag sang akon mga mata nagadolog
\
sa ibabaw sang ila mga pagkamolomai-

: sug ?

I 3 Busa, butangi karon sing kalig-onan ;

;
magmanginm.angangako ka nakon sa

!
imo gid

:

'

c Sin-o bala kondi ikaw ang magadawo-
i anay sa akon ?

i 4 Kay gintakpan mo ang ila tagipo-

I
soon sa ihibalo

;

j

Ngani indi mo sila pagadayawon.
5 Kon ang bisan sin-o magpat-in sa

!
ij^a mga abyan sa paglugus,
Ang mga mata sang ila mga anak

niagadululum.
6 Ginbutang ako nga hulubaton sa

mga kabanwaanan,
Kag ako amo ang ginaduplaan sa

guya.

7 Kag ang akon mga mata nagholipay
sa kasubu,
Kag ang akon tanan nga bahin sang

lawas subung sila sang landong.

!
8 Ang mga matadlung magakalati-

ngaia sini,

Kag ang walay sala magatindug batok
sa dimatinohoron sa Dios.

9 Walay sapayan nagapadayon ang
matarung sa iya dalanon,
Kag ang matinlo sing mga kamut

magadugang sa ka kusug.
10 Apang balalik-kamo nga tanan,

kag kari-kamo karon,

Nga wala ako sing bisan isa nga ma-
kita nga maalam sa tunga ninyo.

11 Nagliligad na ang akon mga adiaw,

ang akon mga katuyoan ginlaglag na,

\
Ining mga bahandi sang akon tagipo-

' soon. . -
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17. 12. SI lOB. 18. 2L

12 Ang gab-i ginhimo nila nga adlaw
;

Sa atubangan sang kadudulman siling

nila nga malapit an^kapawa.
13 Kon ako maghulat sang lulubngan

nga sa akon baldy,

Kag kon maghimo ako sang akon
higdaan sa mga kadudulman,

14 Kon ako magsingit sa pagkadunut

:

" Amay ko ikaw "
:

Kag sa mga ulud :
" Akon iloy kag

akon utud nga babae "

;

15 Busa, idiin, diin bala ang akon
paglaum ?

Ang akon paglaum, isin-o bala ang
makakita sa iya ?

16 Sa mga pintal sang lulubngan ma-
gapanaug sia,

Kon may palahuwayan nga sa tanan
sing tingub sa yab-ok.

Si Bildad nagasumbung kay Icb sa psgkamatinaasta-

ason, kag ginasaysay niya ang kapalaran

sang mga malauton.

•1 KAG si Bildad, nga Suanhon, nag-Q sabat kag nagsiling :

2 I San-o pa bala ninyo butangan sing
katapusan ang mga pinolongon ?

Pagtalalupangud-kamo kag ugaling
magahalambal kita.

3 e'Kay ngaa bala ginpangabig kita

nga mga sapat,

Kag sa inyo mga mata nanginkahig-
koan bala kita ?

4 Oh ikaw, nga nagapihakpihak sang
imo kalag sa imo kasingkal,

I Pagabayaan bala ang duta bangud
sa imo,

Kag pagahalinon bala sa ila duug ang
mga pil-as ?

5 Hoo, ang suga sang mga malauton
pagapalongon,

Kag indi magasidlak ang dabdab sang
iya kalayo.

6 Ang suga mangikadudulman sa iya
layanglayang,

Kag magapalong sa ibabaw niya ang
iya lamprahan.

7 Ang mga tikang sang iya gahum
pagapakitiron,

Kag pagapukanon sia sang iya man
laygay

:

8 Kay sa sihod pagadalhon sia sang
iya mga tiil,

Kag sa ibabaw sang pukot magalakat
sia.

9 Ang siod magagapus sang iya tikod?
Ang tiglapak magadakup sa iya

:

10 Ang isa ka lubid natago nga sa iya
sa duta,

Kag ang isa ka tiglapak yara sa ba-
nas.

11 Sa tanan nga duug pagapakugma-
ton sia sang mga kahadlukan,
Kag pagapapalagyohon sila nila nga

talangtalang sa iya mga tikang.
12 Ang iya kusug madula tungud sang

gutum,
Kag sa iya luyo pagaihanda nga daan

ang kalalat-an.

13 Ang panganay sang karaatayon
magakaon sang iya mga bahin,
Kag magahalunhon sang iya mga ba-

hin sang lawas.

14 Pagagabuton sia gikan sa iya la-

yanglayang nga amo ang iya kalig-unan,
Kag pagaipadala sia sa amatamat sa

Hari sang mga kakugmat.

15 Sa iya layanglayang magapuyo ang
iban kag indi na iya

;

Ang asupre pagaiwagwag sa ibabaw
sang iya puluy-an.

16 Sa idalum magamalala ang iya mga
gamut,
Kag sa ibabaw pagatotoon ang iya

mga sanga.

17 Ang iya handumanan madula sa

duta,

Kag wala sia sing ngalan sa kadaygan
sang mga latagon.

18 Gikan sa suga pagaiholog sia sa
kadudulman,
Kag ginsobol sia sa gowa sang kalibu-

tan.

19 Wal:i sia sing bata, bisan apo sa

iya banwa,
Wala sia sing nabilin sa duug nga

iya dalaponan.
20 Ang mga nagaabut sa olehe, naga-

katingala tungud sang iya adlaw,
Kag ang nagauluna, ginadakup sang

takig.

21 Hoo, amo ini sila ang mga puluy-
an sang mga malalison,

Kag ini amo ang duug sang wala mag-
kilala sa Dios nga Makagagahum,
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19.1. SI lOB. 19. 27.

Si lob gioatak-an sa iya mga abyan, ginapasayud

niya sa ila ang iya mga kasakk, kag na-

gapangayo sia sing kalooy.—Ang iya

bugtong nga paglaum yadto sa

umalabut nga pagkabuhi.

IQ KAG si lob nagsabat kag nagsi-
•^ ling:

2 I Tubtub pa san-o bala papasuboon
ninyo ang akon kalag,
Kag pagdugmukon ninyo ako sa mga

pinolongon ?

3 Yari karon, ginpasipalahan ninyo
ako sing makapulo

:

Wala kamo magakahuya sa pagpa-
bungul sa akon.

4 Maayo man, hoc, sa pagkamatuud,
nagsayup ako :

Sa akon mapabilin ang akon sayup.

5 Kon kamo, sa pagkamatuud, nagapa-
labaw sa ibabaw nakon,
Kag ginapahanungud ninyo batok sa

akon ang akon pagkatalamayon,
6 Ngani masayud-kamo, nga ang Dios

ragpigos sa akon,
Kag ginlikupan niya ako sang iya

pukot.

7 Yari karon, nagapaningit ako sa

pagpigos, kag wala ko makabaton sing

sabat,

Nagatawag ako sing pakitabang, kag
wala sing katarungan.

8 Ginkutaan niya ang akon dalan, agud
nga indi ako makaagi

;

Kag sa akon mga banas ginbutangan
niya sing mga kadudulman

;

9 Ginubahan niya ako sang akon hi-

maya,
Kag kinuha niya ang purungpurung

sa akon olo.

10 Gindugmok niya ako sa tanan nga
luyo, kag magataliwan ako

;

Kag gingabut niya subung sang kahoy
ang akon paglaum.

11 Kag ginpadabdab niya batok sa
akon ang iya kasingkal,
Kag ginisip niya ako nga isa sang iya

mga kaaway.
12 Nagkalari ang ila mga kasoldado-

san sing tingub gid, kag ginbayaw nila

sa ibabaw nakon ang ila dalanon.
Kag nagapahamtang sila sing dululu-

gan sa palibot sang akon layanglayang.

13 Ginpalayo niya sa akon ang akon
mga utud,
Kag ang akon mga kilala mangindu-

muluong sila sa akon.

14 Nagakadula ang akon mga kahi-

mataan,
Kag ang mga nagpakilala sa akon,

nagakalipat sa akon.

15 Ang mga pumuluyo sang akon
balay kag ang akon mga sologoon nga
babae ginapakadumuluong nila ako

;

Nangindinakilala ako sa ila mga mata.
16 Ginatawag ko ang akon alagad, kag

wala sia magasabat,
Kon nagapangabay ako sa iya sa

akon gid nga baba.

17 Ang akon gininhawa nakapataka
sa akon asawa,
Kag nagataka ako sang mga anak

sang tiyan nga nagdala sa akon.
18 Ang mga kabataan nagatalamay

pa sa akon

;

Kon magtindug ako, nagahalambal
sila batok sa akon.

19 Ang tanan nga mga hirup ko naga-
dalumut, sa akon

:

Kag ang mga ginahigugma ko, naga-
balalik batok sa akon.

20 Ang akon mga tul-an nagapililit

sa akon panit kag sa akon unud,
Kag nagapalagyo ako nga may emalye

sang akon mga ngipon.

21 Oh kamo, nga akon mga abyan,
paghikalooy-kamo sa akon,paghikaIooy-
kamo sa akon

;

Kay ginpilas ako sang kamut sang
Dios.

22 I Kay ngaa bala ginahingabut nin-

yo ako subung sang Dios nga Makaga-
gahum,
Kag wala kamo magakabusug sang

akon mga unud ?

23 iSin-o bala angmakahimongaang
akon mga pinolongon ipanulat sila,

Sin-o ang makahimo nga isulat sila sa
isa ka tolon-an,

24 Nga sa tigib nga salsalon kag sa
tinga

Pagaipanigib sila sa bato sa gihapjn?

25 Ako, ako makahibalo nga ang akon
Mamamawi nagakabuhi,
Kag sa katapusan magatindug sia sa

ibabaw sang yab-ok

:

26 Kag sa tapus sang paglaglag sang
akon panit,

Niyan sa tiaubahan ang akon unud, nia-

gapasisiling ako sa Dios.

27 Ako gid, ako magapasisiling,
Kag ang ak®n mga mata magatan-aw

sa iya, kag indi ang iban

:
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39. 28. Si lOB. 20. 24.

Ang akon mga tagimislon nagakala-

upiid sa suliid nakon.

28 Sang pagsiling ninyo : "^-Paano
bala ang paghingabut naton sa iya?

"

Kag nga ang sadsaran sang kasuayon
yari sa akon,

29 Magknlurug-kamo sa atubangan
sang hinganiban

;

Kay ang kasingkal isa sang mga ka-

laiitan nga ginasilot sang hinganiban,

Agud nga mahibaloan ninyo nga may
isa ka paghukom.

Si Sopar nagasaysay sang mga kalalat'an nga

na^asilinampaw s& ibabaw sang

mga malauton.

20 KAG si Sopar, nga Naamrmhon,
{

nagsabat kag nagsiling : i

2 Tungud sini ang akon mga huna-
j

huna nagapasabat sa akon,
|

Kag ini among kabangdanan sang ka-

dasig nga yara sa akon.

3 Nabatian ko ang sabdong nga, naga-
pakahuya sa akon

;

Apang ang espiritu nagakuha sang
akon sabat sang akon ihibalo.

4 i^Makahibalo ka bala sini sing

maayo ?

Kutub sang panag-on nga ginbutang
sang Dios ang tawo sa ibabaw sang duta,

5 Ang pagdaug sang mga malauton
malip-ot lamang,
Kag ang kalipay sang dimatinahoron

sa Dios ragapadayon sa isa lamang ka
tion.

6 Kon makasaka ang iya pagkamati-
naastaason tubtub sa langit,

Kag ang iya olo magsungo sa mga
kapanganoran,

7 Madulasia sa gihapon, subung sang
iya ipot.

Ang mga makakita sa iya magasiling

:

** iDiin bala sia ?
"

8 Subung sang damgo nagalupad sia,

kao; indi na makita ;

Kag nagapanas sia subung sang pala-

nanawon sa kagab-ihon.

9 Ang mata nga nakakita sa iya, indi

na gid nga mas-a makakita sa iya,

Bisan ang iya duug makit-an pa.

10 Ang iya mga anak magapangita
sing pahayonan sang mga makalolooy,
Kag ang ila mga kamut magaululi

sang ginkmvat sang ila kusug.

11 Ang iya pagkapamatan-on, nga
napuno sang iya mga tul-an,

Pagailubung sila sa yab-ok upud sa
iya.

12 Tungud kay ang kalainan nagtam-
is sa iya baba,
Kag nga gintago niya sia sa idalum

sang iya dila,

13 Kag nga ginaalila niya sia, kag
wala niya sia pagbulagi,
Kondi nga ginahawiran niya sia sa

tunga sang iya alingagngag,

14 Ang iya tinapay magabalhin sa iya
mga kasudlan, sa sulud niya,

Sa apdo sang man-ug nga dalitan.

15 Naghalunhon sia sing mga mangad,
apang pagaisuka niya sila :

Sa iya tiyan pagakuhaon sila sang
Dios.

16 Ang dalit sang mga man-ug paga-
suyupon niya

;

Magapatay sa iya ang dila sang man-
ug nga dalitan.

17 Indi na gid makakita sia sang mga
kasapaan, sang mga kasubaan,
Sang mga kasuigan nga dugos kag

mantika.
18 Igauli niya ang bunga sang iys,

ginpangabudlayan,
Kag indi sia makatulon ; subung sang

mangad nga dapat igauli, sia indi ma-
gaagum sina.

19 Tungud kay ginpigos kag ginba-
yaan ni)'^a ang mga imol,

Nga nangawat sia sing mga balay,

kag wala niya pagpatinduga sila,

20 Tungud kay, wala niya pagbatyaga
ang kalinong sa iya kahikaw,
Sa tanan nga labing mahal niya wala

gid sia sing maluwas.
21 Wala gid sing nabilin sang i5''a

pagpanukub,
Tungud sini ang iya kaayohan indi

magapadayon.
22 Sa kabug-osan sang iya kadagaya

yara na sia sa kapiotan,

Ang tanan nga gingamohan, magabu-
tang sang kamut sa ibabaw niya.

23 Kon maluyag sia sa pagpuno sang
iya tian,

Ang Dios magapadala sa ibabaw niya
sang kasingkal sang iya kaakig.

Kag pagapauianon niya ini sa ibabaw
niya, sang nagakaon sia.

24 Sang magapalagyo sia sa mga hi-

nganiban nga salsalon,

Ang pana nga saway magalapus sa
iya.
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20. 25. SI lOB. 21. 21.

25 Ginagabut niya ang pana kag na-

gagowa ini sa iya lawas,

Kag ang taliwis nagahalin sa iya

apdo

:

Sa ibabaw niya yara ang raga kakulba
sang kamatayon.

26 Ang tanan nga mga kadudulman
napanago nga sa iya mga bahandi

;

Kalayo nga wala pagahuypa maga-
halonhon sa iya,

Nga nagaupud sang mabilin sa iya la-

yanglayang.
_

27 Ang mga kalangitan magapahayag
sang iya kalautan,
Kag ang duta m.agatindugbatok sa iya,

28 Ang raga patubas sang iya balay
pagakuhaon sila,

Pagaiv/araag sila sa adlav/ sang iya
kasingkal.

29 Ini amo ang bahin nga ginaaman
sang Dios sa tawo nga malauton,
Kag ang panublion nga ginatudlo sa

iya tungud sang Dios nga Makagagahum.

Si !ob nagass'jat nga ang nsga n>a!auton cagatulubo

sa masunsun, sa bajay nga indi kita dapat

tnaghukom sa mga pagbu!ut-an sang

Dios sa mga pahayag nga hapaw.

2 A KAG si lob nagsabat kag nagsiling

:

2 Pamatii-ninyo sing matalupang-
don gid ang akon pinolongon,
Kag hatagi-ninyo ako sining kalipay

;

3 Batasa-ninyo ako kag nga magham-
bal ako,

Kag sa tapus na ako makahambal, sa-

rang ka makauligyat.

4 Nahanungud sa akon i ang akon
pagmulay sa tawo bala ?

Kag i kay ngaa indi bala ginapaugut
sang akon espiritu ?

5 Tuluka-ninyo ako, kag magkalakug-
raat-kamo,
Kag ibutang ninyo ang kamut sa iba-

baw sang baba.

6 Kon makadumdum ako sini, riaga-

kahargawa ako,

Kag gindakup ang akon unud sang
takig.

7 I
Kay ngaa bala nagakabuhi ang

mga malauton ?

Nagatiligulang sila, kag nagatulubo pa
sa kagamhanan.

8 Ang ila kaliwatan nagalig-on sa
atubangan nila nga malapit sa ila.

Kag ang ila mga salingsing sa atu-

. bangan sang ila mga mata.

9 Ang ila mga kabalayan may pag-
hidaet, nga palanilongan sang kahadluk,
Kag ang bunal sang Dios wala sa iba-

baw nila.

10 Ang ila mga kabakahan nagapala-
namkon sa walay pagkulang,
Nagaalanak ang ila mga kabakahan,

nga wala pagkahologi.
11 Ginapadala sa gowa ang ila mga

kabataan subung sang pinanong,
Kag ang ila mga anak nagalalakat, nga

nagalinumpatlumpat.
12 Sa tunug sang tambor kag sang

arpa nagaalambahan sila,

Kag nagakalipay sila sa tingug sang
lantoy.

13 Ginausikan nila ang ila mga kaad-
lawan sa kaayohan,
Kag sa isa ka tion nagapalanaug sila

sa lulabngan.

14 Kag ivalay sapayan nagasiling sila

sa Dios : " Palayo-ka sa amon,
Kay indi kami nagakahamuiit sang

pagkilala sang inio mga dalanon.

15 i Sin-o bala ang Makagagahum,
agud nga pag-alagdon namon sia ?

I Kag ano ang mapuslan namon,
sa pagpangamuyo sa iya ?

"

16 Yari karon, l ang ila kaayohan
wal?- bala sa kamut nila ?

i
Ang laygay sang mga malauton ma-

layo sa akon

!

17 I Makapila bala mahanabu nga ang
lamprahan sang mga malauton pagapa-
longon,
Nga mag-abut sa ibabaw nila ang

ila kalala -an,

Nga sia sa iya kaakig magpamahat sa
ila sing mga kasakit

;

18 Nga manginsubung sila sang daga-
mi sa atubangan sang hangin,
Kag subung sang alikabok, nga gina-

agaw sang alimpulos?
19 Siting nifiyci : Sa iya mga anak paga-

tagoon sang Dios ang silot sang iya
kalautan.

Nga magbayad sia sini sa iya, agud nga
magkilala sia sini

:

20 Makita gid sang iya mga mata ang
iya gid nga kalagiagan,
Kag maginum sia sang kaakig sang

Makagagahum.
21 Kay i ano bala nga kalipay ang

maangkon niya sa iya balay, nga ma-
bilin niya sa olehe niya.

Sang pagapalip-oton ang kadamuon
sang iya mga binulan ?

i6S7



21.22. Si lOB. 22. 14.

22 " Pagatudloan bala ang Dios sing

kaalam,
Nga nagahukom sia sa mga yadto sa

mga mataas ?
"

23 Ang isa mamatay sa iya bug-os
nga kauswagan ;

Ang tanan nga sa iya, yara sa kalig-on
kag sa kalinong

:

24 Ang ila mga suki mga puno sing
gatas,

Kag ang utok sang ila mga tul-an

ginasagud.

25 Kag ang isa pa mamatay sa kapa-
itan sang kalag,

Kag nga wala gid makatilavv sang
kaayohan.

26 Nagahalamyang sila sing tingub
sa yab-ok.
Kag ang mga ulud nagatabon sa ila.

27 Yari kaion, ako nakakilala sang
inyo mga katuyoan,
Kag ang mga pahitohito ninyo batok

sa akon sa pagtapus sa akon.
28 Kay nagasiling kamo : "^Diin

bala ang balay sang dunganon,
Kag diin bala ang layanglayang nga

ginagamit nga puluy-an sang mga mala-
uton ?

"

29 i Wala bala kamo magpamankot
sa mga nagaalagi sa mga dalanon,
Kag wala kamo bala nagasapak sang

ila mga pat-in ?

30 Kay ang malain ginatipigan sa

adlaw sang kalaglagan,

Kag ginadul-ongsia sa pahain sa adlaw
sang mga kaakig

31 I Sin-o bala ang nagapangahas sa

pagsumbung sa nawung sang iya da-

lanon ?

Kag sang iya ginhimo, i sin-o bala

ang nagahatag sa iya sang bayad ?

32 Ginadala sia sa mga lulubngan
Kag sa ibabawsangtiondonagapulaw

sia.

33 Ang mga inuklab nga hilamon sang
nalupyakan manginmatam-is sa iya;

Kag sa olehe niya nagasulunud ang
tanan nga mga tawo,
Kag ang mga nagauluna sa iya mga

dimaisip.

34 Busa I paano nga ginalipay ninyo
ako sing walay pulus?
Walay nabilin sa inyo mga sabat

kondi ang pagkadimatutum.

Si Elipas nagasumbung kay lob sa mad&mu nga mgtt

sayup, kag nagalaygay sa iya nga m&ibinulsul

sia kag ginapahayag niya sa iya ang iya

kapuslaaan.

(yf^ KAG si Elipas, nga Temanhon,^^ nagsabat kag nagsiling :

2 I Ang tawo may kapuslanan bala sa
Dios?
Sa pagkamatuud, ang maalammangin-

kapsulanan sa iya kaugalingon.

3 I May kalalipayan bala ang Makaako
kon ikaw matarung,
Kon may kapuslanan sa iya, kon ikaw

manginhimpit sa imo mga dalanon?

4 I Tungud bala sang kahadluk sa imo
nga sia nagasabdong sa imo,
Nga nagasuliid sia upud sa imo sa hu-

lukmanan?
5 I Indi bala ini tungud kay daku ang

imo kalainan
Kag ang imo kalautan walay katapu-

san?
6 Kay nagpangayo ka sing inugpalig-

on sa imo mga utud nga wala sing ka-
bangdanan,
Kag ginpauba mo ang mga panaptOR

sang mga hubo

;

7 Wala mo pagpaimna sing tubig;

ang nabudlay,
Kag gindumili mo ang tinapay sa

nagutum;
8 Ang duta iya sang tawo nga gam-

hanan,
Kag nagpuyo sa iya ang tawo nga

lutaw.

9 Ang mga bdlo nga babae ginpalakat
mo nga walay dala,

Kag ang mga butkon sang mga ilo

ginpandugmok mo.
10 Tungud sini sa palibot mo ginalad-

lad ang mga siod,

Kag nagapakulba sa imo ang hinali

nga kakugmat;
11 Kon mga kadudulman, nga indc

ka makakita sing bisan ano,

Kag ang dalagku nga mga tubig nga-

nagatalabon sa imo.

12 i V/ala bala ang Diossa kahitaasan
sang mga langit?

Tan-awa ang putokputokan sang mga
kabitoonan, nga pagkataas sa ila.

13 Kag nagasiling ka: "^Ano bala
ang nahibaloan sang Dios?

iSarang bala sia makahukom sa
tunga sang kadudulman?

14 Ang mga kapanganoran amo ang.
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iya palanagoan, kag indi sia sarang
makita,
Kag sa palibot sang langit nagadayan-

dayan sia."

15 ;Buut ka bala magabantay sang
banas nga daan,
Nga gintapakan sang mga tawong ma-

^lauton,

16 Nga sila ginpangagaw sa wala pa
ang panag-on,
Nga ang ila sadsaran nanginisa ka

suba nga nagaawas ?

17 Nagsiling sila sa Dios :
" Palayo-

ka sa amon,"
Kag giripangayo nila nga kon ano ang

f.arang paghimoon sa ila sang Makaako.
18 Walay sapayan, ginpuno niya ang

ila mga balay sing mga kaayohan.

i
Malayo sa akon ang laygay sang mga

malauton

!

19 Ang mga matarung makakita sini

Jkag magakalalipay sa iya,

Kag ang v/alay sala magauligyat sa

ila, nga nagasiling

:

20 "
i Ang akoti mga kasumpung wala

bala pagpanasa,
Kag indi bala ginupud sang kalayo

ang ila kadagaya ?
"

21 Ngani pagpakigabyan-ka gid karon
sa iya, kag may paghidaet ka

;

Kag tungud sini magaabut sa imo ang
kaayohan.

22 Batuna sa iya baba ang kasogoan,
Kag isulud-mo sa imo tagiposoon ang

iya mga polong.

23 Kag kon magbalik ka sa Makaako,
pagapatindugon liwan ang imo mga
kuta,
Kon igapalayo mo sa imo layangla-

yang ang kalautan.

24 Ipilak sa yab-ok ang bulawan.
Kag ang metal ngaOpir sa tmiga sang

jiiga bato sang kasulgan,

25 Kag ang Makaako manginimo bu-
lawan ;

Kag sia nga sa imo nanginsubung sang
pilak nga natipon tungud sang imo mga
vkabudlayan.

26 Kay niyan magakalipay ka sa Ma-
kagagahum,
Kag pagahayawon mo sa Dios ang

imo nawung
;

27 Magapangamuyo ka sa iya, kag sia
magapamati sa imo.
Kag ikaw magabayad sa iya sang imo

mga panaad.

28 Magatapat ka sing isa man ka pa-
ngitan-an, kag magakatuman nga sa imo,
Kag sa ibabaw sang imo mga dalanon

magabanaag ang suga
;

29 Kon pagpaubson ka kag magsiling
ka:

" Ang pagpakadaku maoaahut."
Ang iJios magaluvv^as sa may mga

mata nga mapainubuson

;

30 Sia magabawi sa tawo nga indi

ulay,

Kag mabawi sia tungud sang pagka-
putii sang imo mga kamut.

Si lob nagapalig'On !iwan sang iya pagkawalay sala,

apans wala magahandum sa pagpanawag-sa Dios,

kay ang Dies nagapanago kag nagatuman sang iya

binubuot.—Nagasabat sia kay Elipas nga nagaasoy

sang mga sala sang mga malautcn, nga sila, bisan

pa igo na sila sa pag-antus sang mga silot nga

walay katapusan, nagaaguai sila diri sa idalum

sang kahamungayaan.

QQ KAG si lob nagsabat kag nagsi-^O ling:

2 Karon man mapait ang akon mu-
lay!
Ang kamut nga nagapilas sa akon

nagabug-at sa akon pagbakho.

3 i
Kabay pa nga akon mahibaloan nga

diin makita ko sia,

Nga sarang ako makalambut sa iya
puluy-an

!

4 Pagaipahayag ko sa atubangan niya
ang akon katadlungan,
Kag pagapun-on ko ang akon baba

sing mga katarungan.

5 Makahibalo ako kunta sang mga
pinolongon nga pagaisabat niya sa akon,
Kag mahantup ko kunta ang iya pa-

gaisihng sa akon.
6 t Magapakigkasaba sia bala sa akon

nga may pagkadaku sa kusug ?

Indi: kondi nga nagatalupangud sia

sa akon

;

7 Niyan ang matarung magaapin
batok sa iya,

Kag makapalagyo ako sa gihapon sa
akon hukom.

8 Yari karon, kon ako magapakadto
sa Sidlangan, wala sia didto,

Kag kon sa Katundan, indi ako ma-
katalupangud sa iya.

9 i Sa Aminhan bala nga sia mag-
hikot ?

Ako indi makakita sa iya.

iSa Bagatnan bala nga nagapanago
sia?

659



23. 10. SI lOB. 24. 18.

Ako indi makamululung sa iya.

10 Apang ginakilala niya ang akon
dalanon :

Kon magtilaw sia sa akon, magagowa
ako subung sang bulawan.

11 Ang akon mga tiil nagsiion gid sa

iya agi,

Ginbantayan ko ang iya dalan, kag
wala ako maglipas.

12 Sa sogo sang iya mga bibig wala
ako nga mas-a magpalayo :

Gintipon ko ang mga polong sang iya

baba labi sang akon kaugalingon nga
palatukuran.

13 Apang sia dimationg, ^sin-o bala

ang makapaisol sa iya ?

Ang ginahandum sang iya kalag, ini

ginahimo niya
;

14 Kay magatuman sia sang iya gin-

tapat sa akon,
Kag madamu nga mga butang nga

subung sini sa ila giitatigaim yaia sa

iya.

15 Yari karon, kay ngaa ako nagaka-
lisang sa iya atubangan

;

Kon pamalandongon ko ini, ginakul-

baan ako bangud sa iya.

16 Ang Dios nagpahomok sang akon
kasingkasing,
Kag ginpakulbaan ako sang Makaga-

gahum.

17 Ka}^ wala ako pagutda sa atuba-
ngan sang mga kadudulman,
Bisan gintabunan niya ang kadulum

sang akon nawung.

Q/| I KAY ngaa bala wala mapanago
^i" ang mga panag-on sang Makaako,
Kag kaj^ ngaa bala ang mga naga-

kilala sa iya, wala sila makakita sang
iya mga kaadlawan ?

2 Ginalalakbang ang mga dulunan,
Ginapalangawat ang mga panong kag

ginapahalab nila sila

;

3 Ginadala ang asno sang mga ilo,

Ginakuha nga inugpalig-on ang baka
sang balo nga babae ;

4 Ginapalipas sa dalan ang mga imol,

Kag ang tanan nga mga makalolooy
sa duta ginapapanago sila.

5 Yari karon, subung sila sang mga
asno nga talonon sa kahanayakaii,
Nagagulowa silasa ila buluhaton, nga

nagapangita sa tago sang ila kalan-on

;

Ang kahanayakan amo ang nagasagud
Sa ila mga anak.

6 Sa lataigbri ginha'ni nila ang ila ha-
laban,

Kag sa ulnbasan sang mga malauton
nagapamupo sila sang nga ubas nga'
binayaan.

7 Nagakatolog sila nga hubo, nga wa-
la sing panapton,
Kag sa tugnaw wala sila sing habol.
8 Sa madlus sang mga kabukiran na-

gakalabasa sila,

Kag tungad nga wala sila sing pasi-

longan, nagapalipud sila sa pil-as.

9 Ginaagaw nila ang mga ilo sa soso;.

Kag ginakuha nila nga inugpalig-on
ang panapton sang imol.

10 Ginapalakat nila ang mga hubo,
nga walay panapton,
Kag ang mga nagadalala sang ila mga

pinungpung, mga gutom sila.

11 Sa sulud sang mga dingding,
Ang mga nagaipit sang ila mga olibo,

Ang mga nagatapak sang ila mga ipi-

tan, mga ginuhav/ sila.

12 Gikan sa mga banwa, nga didto
nagapuluyo ini nga mga tawo, naga-
gulowa ang mga panghakroy,
Kag ang kalag sang mga pilason sa

kamatayon, nagasilingit sa Dios
;

Apang ang Dios wala magabilang sang,

pagkatampalasan.
13 Ang iban among mga nagamalalisoa

batok sa kapawa
;

Wala nila makilal-i ang ila mga da^
lanon,
Bisan nakapuyo sila sa ila mga banas.

14 Sa pamanagbanag nagatindug ang
mamomono, nagapatay sia sa makalo-
looy kag sa imol,

Kag sa kagab-ihon nagalibotlibot sia

subung sang makawat.
15 Ang mata sang makihilawason na-

gabantay sang masirum,
Nga nagasiling : " Wala sing mata

nga makakita sa akon

;

Kag ginatabunan niya ang iya nawung.
16 Sa mga kadudulman ginalugus nila

ang mga kabalayan,
Kag sa adiaw nagatakup sila sa sulud

sang ila balay,

Wala sila makakilala sang kapawa.

17 Kag angkaagahon sa ila nga tanan
subung sang landong sang kamataj^on

;

Kay nakilala nila ang mga hingulba
sang landong sang kamatyon.

18 Mga maabtik sila subung sang isa

ka butang sa kadaygansang mga tubig;
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Ang ila bahin pinapakamalaut sa iba-

baw sang duta

;

Indi sila nagabalikid sa kilid sang mga
kaubasan.

19 Ang tigmala kag ang init nagaagaw
sang mga tubigsang niebe,

Amo man ang lulubngan sa mga ma-
kasasala.

20 Nagakalipat sa ila ang tiyan nga
iniloy,

Ang mga ulud nagahimo sa ila sang
kalan-on nila.

Wala na gid sa ila sing handumanan,
Kag subung sang isa ka kahoy paga-

laglagon ang mga malauton.
21 Sila nagahalunhon sang babae nga

baw-as, nga walay bata,

Kag sa balo nga babae wala sila sing

nahimo nga kaayohan.

22 Walay sapayan, tungud sang iya

gahum, ginapalawig niya ang kabuhi
sang mga gamhanan,
Nga nagatindug sila, sang wala gid

nila pagtoohi ang kabuhi.

23 Ginatugutan niya sila sing kalig-

unan kag ginasandigan sila,

Kag ang iya mga mata yadto sa iba-

baw^ sang mga dalanon nila.

24 Ginpandayaw sila ; apang sa maka-
dali wala na sila :

Kag nagakalamatay sila, kag ginati-

pon sila subung sang tanan nga mga
tawo,
Kag ginapangutol sila subung sang

mga ukbung sang mga uhay.

25 Kag kon indi amo ini, ngani l sin-o

ang magahimutig sa akon,
Kag magapakawalay pulus sang akon

mga polong ?

Si Bildad nagapahayag, nga ang tawo Indi sarang

mapamatarung sa atubangan sang Dios.

QC KAG si Bildad, nga Suanhon,^^ nagsabat kag nagsiling

:

2 Ang pagkaginoo kag ang kahadluk
yara sa iya

;

Sia nagahimo sang paghidaet sa iya

mga kahitaasan.

3 I May isip bala ang iya mga kasol-
dadosan ?

Kag I sa ibabaw ni sin-o bala nga indi

nagabayaw ang iya kapawa ?

4 Busa, I paano bala ang pagpakama-
tarung sang mamalatyon sa atuoangan
sang Dies ?

i Kag paano bala manginmatinlo ang
natawo sa babae ?

5 Yari karon, ang amo gid nga, bulan
indi masidlak,
Bisan ang mga kabitoonan mga ma-

tinlo sa atubangan sang iya mga mata ;

6
i
Labi na ang mamalatj-on nga

among isa ka ulud,

Kag ang anak sang tawo nga among
lago lamang.

Si lob nagasabat kay Bildad, nga wala sia mag<

hambal sa ginakasuayan, kag sa amo man
nagadayav/ sang pagkadaku sang

Dios.

r)^ KAG si lob nagsabat, kag nagsi-^U ling :

2 i Ano nga kabulig bala nga ginaha-

tag mo sa wala sing kusug ?

^Ano bala nga kaluv/asan sa butkon
nga wala sing kabakuran ?

3 iAnobala nga la: ay sa wala sing

kaalam ?

lAno bala nga kabugana nga mga
katarungan nga napahayag mo?

4 I Kay sin-o mo bala pagitudio tu-

ngud sining mga pinolongon ?

Kag I kay sin-o bala ang espiritu nga
sa imo nagagowa ?

5 Ang m.ga minatay nagakulurug,
Kag sa idalum pa gid, ang mga tubig

kag ang mga pumuluyo ni!a.

6 Ang lulubngan hubo sa atubangan
niya,

Kag ang inpierno wala sing tabon.

7 Ginauntay niya ang Aminhan sa

ibabaw sang walay unud,

Ginabitay niya ang duta sa ibabaw
sang wala.

8 Nagahigot sia sang mga tubig sa

iya m-ga gal-um,
Kag ang mga gal-um wala magaka-

pihak sa idalum sang iya kabug-at

;

9 Sia nagatago sang kadaygan sang
iya lingkoran nga harianon, kag sa iba-

baw niya nagahumlad sia sang iya,

panganud.

10 Ginabadlitan niya sing isa ka paii-

bot sa kadaygan sang mga tubig,

Nayon sa ukbung diin ang suga kag
ang mga kadudulraan nagakilitaay.

11 Ang mga haligi sang langit naga-

kulurug,
Kag nagakalisang tungud sang iya

pahug.
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12 Sia nagaukay sang dagat sa iya

gahum,
Kag sa iya ihibalo ginapahagup niya

ang Rahab.
13 Sa iya huyiip nanginmatahum ang

kalangitan;
Ang iya kamiit naghimo sang Man-ug

nga madasig.
14 Yari karon, ini sila mga higad sang

iya mga dalanon,
Apang diotay lamang ang kibot nga

ginapamatian ta sa iya.

Kag ang daguub sang iya mga ka-
isugan,

iSin-o bala ang makahantup sa iya?

Si lob nagasikway sang panumbung nga nahimo

balok sa iya, kag ginapali'son niya nga ang mfa
Bialauton ^a masunson wala sila pagasiloti. Ang

tawo sarang makahuput sing mga bnluhalon kag

mangad nga wala magaangkon sing matuud nga

kaalam.

Qiy KAG ragpadayon si lob sang iya
fc* pololongon nga htilubaton kag
nagsiling sia

:

2 Tungud sang Dios nga buhl, nga
nagkuha sang akon katadlungan,
Kag tungud sang Makaako, nga nag-

papait sang akon kalag

;

3 Nga sa biig-os nga pana2;-on nga
ang akon gininhawa yari sa akon,
Kag ang huyup sang Dios sa akon

inga ilong,

4 Sa pagkamatuud, ang akon mga bi-

big indi magahalambal sing kalautan,
Bisan ang akon dila magamitlang sing

daya.

5 Malayo sa akon nga magpakamata-
rung ako sa inyo.

Tubtub sa akon katapusan nga pag-
tinga indi ako magatugut, nga pagaku-
haon sa akon ang akon pagkawalay
sala :

6 Ang akon katarungan nahawiran
ko, kag indi ko sia pagbuhian

;

Indi magsabdong ang akon tagiposoon
sing bisan ano sang akon mga adlaw.

7 Manginsubung sang malauton ang
akon kaaway,
Kag subung sang malalison ang akon

kasumpung.
8 Ka}'' ^'ano bala ang paglaum sang

dimatinahoron sa Dios kon pagutdon
sia sang Dios,
Kon pagsabniton sang Dios ang iya

kalag ?

9 i Magapamati bala ang Dios sang
iya pagtuaw,
Kon ang kalisdanan mag-abut sa iba-

baw niya ?

10 I Magapangalipay sia bala sa Ma-
kaako ?

i Magapanawag bala sia sa Dios sa
bug-OS nga panag-on ?

11 Ako magatudlo sa inyo nga kon
paano ang paghikot sang kamut sang
Dios;

Indi ko pagtagoon ang yara nga bahin
sang Makaako.

12 Yari karon, kamo gid nakakita
nga tanan

;

Busa I kay ngaa bala nga nagahambal
kamo sing mga pololongon nga walay
pulus ?

13 Ini amo ang pahat nga ang Dios
nagahimo sa tawo nga malauton,
Kag ang panublion sang mga malugos,

nga nagabaton sila sang Makaako

:

14 Kon ang ila mga inanak pagpada-
muon, manginsa hinganiban ini

;

Kag ang ila mga salingsing indi ma-
gakalabusug sang U'uapay.

15 Ang mga mabilin sa iya, sa kama-
tayon pagaipanlubung sila,

Kag ang ila mga balo nga babae indi

magahilibi.
16 Kon magtipon sia sing pilak nga

subung sang yab-ok,
Kag kon mag-aman sia sing panapton

nga subung sang lunang,

17 Sia gid nagaaman sa ila, apang ang
matarung amo ang nagap.'.naput sa ila,

Kag ang iya pi'lak ginapamahat sang
walay sala.

18 Ang balay nga ginapatindug niya
subung sang iya sang sipit,

Kag subung sang payagpayag nga
ginahimo sang bantay sang uluhasan.

19 Nagahigda sia nga mangaran, a-

pang indi sia ginalubung

;

Sa isa ka pamisok sia wala na

:

20 Ang mga kakulba nagalambut sa
iya subung sang mga tubig,

Ang alimpulos nagaagaw sa iya sa
kagab-ihon

;

21 Ginadala sia sang timug, kagnaga-
taliwan sia,

Kag sa unos ginapalid sia sing malayo
sa iya duug.

22 Ang Dios nagapilas sa iya sa wala
singkalooy;
Nagapaninguha sia sa pagpalagyo sa

iya kamut.
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27. 23. SI lOB. 28. 28.

23 Magapamalakpak 5/7^ sang ila mga
kamut sa ibabaw niya,

Kag kutub sa iya gid nga duug paga-
paniholan sia nila.

QO SA pagkaraatuud gid, may gingi-^O kanan ang pilak,

Kag may duug nga didto nagagikan
ang bulawan nga ginaulay.

2 Ang salsalon ginakuhasa yab-ok,

Kag sa bato ginatunaw ang tumbaga.

3 Ginabutangan san^ tawo sing dulu-

nan ang mga kadudulman,
Kag ginalapus niya tubtub sa ukbung

sang kaidadalman,
Tubtub sa mga bato nga yara sa ka-

dulum,
Kag sa landong sang kamatayon.

4 Nagakutkut sia sing mina nga mala-
yo sang pumuluyo sa ibabaw sang duta ;

Didto kinalimtan 5//^ sang ila mga till,

Didto ginabitay sila, nga nagahabog sa

malayo sang mga mamalatyon.

5 Sa duta nagagikan ang tinapay,

Kag sa idalum ginalibog sia subung
nga tungud sang kalayo.

6 Ang iya mga kabatohan among duug
sang mga sapiro,

Nga didto may mga binilog nga bula-

wan.

7 Ang iya banas wala makilal-i sang
pispis nga mananagit,
Bisan ang mata sang halkon makakita

sa iya

;

8 Wala sia matapaki sang mga sapat

nga mapintas,
Bisan ang leon nakaagi sa iya.

9 Sa santikan ginabutang sang tawo
ang iya kamut,
Kag ginawagwag niya sa gamut ang

mga kabukiran.
10 Sa mga pil-as nagakutkut sia sang

mga suba,
Kag ang iya mga mata nakasapo sang

tanan nga malahalon.

11 Ginapungan niya ang mga suba sa
ila ginahalinan,

Kag ginapagowa niya ang natago sa
kapawa.

12 Apang ang kaalam, ^diin bala gi-

nakuha ?

iKagdiin bala ang duug sang ihibalo ?

13 Ang iya bill wala makilala sang
mamalatyon,
Bisan makita sia sa duta sang mga

nagakalabuhi.

14 Angkadadalmannagasiling: "Wa-
li sia sa akon :

"

Kag ang dagat nagasiling: "Bisan
sa akon."

15 Indi sia pagihatag tungud sa bula-
wan,

Bisan ang iya bili mangintimbang sa
pilak

;

16 Indi sia sarang mapabilihan sa
bulawan sa Opir,
Bisan sa malahalon nga oniks, bisan

sa sapiro.

17 Tndi ikapaangay sa iya ang bula-
wan, bisan ang kristal,

Bisan mabaylo sia sa mga butang nga
bulawan nga ulay.

18 Sa luyo niya indi ginasambit ang
banawug, bisan ang kristal,

Kag ang kaugalingon sang kaalam
among labing maayo sang mga malaha-
lon nga mga mutya.

19 Indi makaangay sa iya ang topa-
sio sa Kus,

Bisan sarang mapabilihan sang ulay
nga bulawan.

20 Apang ang kaalam, (' sa diin na-
gagikan bala ?

Kag idiin bala ang duug sang ihi-
balo ?

21 Kay natabunan sia sa mga mata
sang tanan nga nagakalabuhi,
Kag sa amo nga kapispisan sang langit

natago sia.

22 Ang inpierno kag ang kamatayon
nagasiling :

"Ang iya kabantugan naglambut sa
amon mga idulungug."

23 Ang Dios nakahangup sang dalan
niya,

Kag sia nakakilala sang iya duug

;

24 Kay sia nagatulok tubtub sa mga
ukbung sang duta,
Kag nagalantaw sia sa idalum sang

bug-OS nga langit.

25 Sa paghatag sing kabug-at sa ha-
ngin,
Kag pagtimbang sang mga tubig nga

may talaksan

;

26 Sang paghimo niya sing kasogoan
sa ulan,

Kag dalan sa kilat sang mga daguub,

27 Niyan nakita sia niya, kag ginpa-
hayag niya sa iya :

Ginpalig-on niya sia kag gintunkad
man niya sia,

28 Kag nagsiling sia sa tawo :
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29.1. SI lOB. 29. 25.

"Yari karon nga ang kahadluk sang

Ginoo amo ang kaalam,
Kag ang pagpalayo na. kalainan amo

ang ihibalo."

Si lob nagalibos sang iya daan nga kahamungaya sa

iya karon nga pagkani^kaiclooy, kag nagapama-

tuud nga wala sla sing kasaypanan sang mga

sala nga sa iya amo pa nila igsumbang.

QQ KAG nagpadayon si lob sa pag-
^v7 mitlang sang iya pinolongon nga
hulubaton, kag nagsiling sia :

2
i
Kabay pa nga manginamo ako

subung sang sa mga bulan nga nag-

liligad,

Subung sang sa mga adlaw nga ang
Dios nagabantay sa akon !

3 Sang ginapabanaag niya ang iya

lamprahan sa ibabavv^ sang akon olo,

Kag nga sa kadudulman nagalakat ako
sa iya kapawa

;

4 Subung sa mga adlaw sang akon
pagkagulang,
Sang ang kahirop sang Dios nagpulaw

sa ibabaw sang akon layanglayang

;

5 Sang ang Makaako didto pa upud
sa akon,
Kag ang akon mga anak nagalilibot

sa akon

;

6 Sang gindigus ang akon mga tikang

sa gatas,

Kag malapit sa akon ang pil-as nagu-
la sing mga suba nga lana,

7 Sang nagagowa ako sa gav/ang, sa

kahitaasan sang banwa,
Kag sa balaligyaan ginapahimos ko

ang akon lingkoran :

8 Niyan sa pagtan-awo sang mga
pamatan-on sa akon, nagapalanago sila

;

Kag ang mga tigulang nagtilindug

kag nagataladlung sila,

9 Ang mga pangolo nagpulugung sang
ila mga pinolongon,
Kag ginbutang nila ang kamut sa

ibabaw sang ila baba,

10 Ang tingug sang mga dunganon
naghipus,
Kag ang ila dila nagapilit sa ila

alingagngag

;

11 Kay ang mga idulungug nga naga-
palamati saakon, nagahilingalan saakon
nga bulahan,
Kag ang mga mata nga nagtan-aw sa

akon, naghatag sa akon sing pagpama-
tuud

;

12 Kay ginluwas ko ang makalolooy
nga nagsingit,

Kag ang ilo nga wala sing manug-
bulig

;

13 Ang pagpakamaayo sang daw ma-
dula na nag-abut sa ibabaw nakon,
Kag ginpuno ko sa kalipay ang tagi-

posoon sang balo nga babae
;

14 Nagapanaput ako sang kataru-

ngan, kag sia nagapapanaput saakon;
Ang akon katadlung nanginsubung

sang akon bayo nga malaba kag sang
akon turbante

;

15 Ako amo ang mga mata sa bulag,

Kag mga tiil sa piang
;

16 Sa mga imol nanginamay ako,
Kag ginusisa ko ang kasuayon sang

dikilala

;

17 Kag ginboong ko ang mga bangkil
sang malauton,
Kag sa iya mga ngipon ginapabuhian

ko ang tinukub.

18 Kag nagsiling ako : Sa akon pugad
m.amatay ako,

Kag subung sang balas manginakon
mga adlaw.

19 Ang akon gamut magauntay nayon
sa mga tubig,

Kag ang tun-ug magaholog sa kagab-
ihon sa akon mga sanga.

20 Ang akon kadunganan manginbag-
o sa gihapon sa akon,
Kag ang akon pana magabag-o sang

iya kusug sa akon kamut.
21 Ginpamatian nila ako kag nagahu-

lulat,

Kag nagahilipus sila sa pagpatnati sa
akon laygay.

22 Sa tapus sang akon paghambal,
wala sila magbalikwat,
Kag ang akon pololongon isa ka tun-

og nga sa ila.

23 Kag ginhulat nila ako subung sang
ulan,

Kag ginabuka nila ang ila baba subung
sang ulan sang tingin-ot.

24 Gin-aguhay ko sila sa akon pag-
kadlaw, kon wala na sila sing paglaum,
Kag wala nila pagpadulma ang suga

sa akon nawung.
25 Ako nagapili sang dalan nila, kag

nagalinkod ako nga pangolo ;

Kag nagapungko ako subung nga had
sa tunga sang kasoldadosan,
Subung sang nagalipay sang mga

tawo nga yara sa lalaw.
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30.1. SI lOB. 30. 27.

OO KAG karon ang mga labiPxg kabus
*^^ sa edad sa akon nagakaladlaw sa

akon

;

Nga ang ila mga ginikanan indi gin-

sapak ko sa pagbutang upud sang mga
ido sang akon kahayupan.

2 Kag ingaa pa bala nga magpulus
sa akon ang kusug sang ila mga ka-

mut?
Sa ila nagakadula ang katigulangon

3 Bangud sang kaimolan kag gutum,
nagakitkit sila sang isa ka duta nga
upaw, nga nahapay kag nalaglag na.

4 Nagapangabut sila sing mga gamut
nga maasin sa tunga sang mga katun-
gan,
Kag ang mga gamut sang enebro amo

ang iya tinapay.

5 Ginapanobol sila sa tunga sang
katawohan,
Kag sa olehe nila nagasililingit sila

subung sang sa olehe sang makawat

;

6 Sa bagay nga nagapuluyo sila sa

mga napisungan nga makahaladluk,
Sa m.ga gikab sang duta, kag sa tunga

sang mga pil-as

;

7 Nagailima sila sa tunga sang mga
kakahoykahoyan,
Kag nagahigda sila sa idalum sang

mga dalam6

:

8 Mga anak sila sang mga buangbu-
ang, boo, mga anak sang tinawon nga
walay ngalan,
Nga ginasobol sing makahuhuya gid

sa duta.

9 Kag karon ako nanginkalantahon
nila,

Kag nahimo ako nga iya halambala-
non sa pinolongon.

10 Ginakalangil-aran nila ako, naga-
palalayo sila sa akon,
Kag bisan pa may kakahas sila sa

pagdupla sa akon navvung.
11 Tungud kay gintugakan sang Dios

ang lubid sang akon kabuhi kag gin-

paubus niya ako,

Ginav/asliknila ang pitiksa atubangan
sang akon nawung.

12 Ini nga mga tampalasan nagatilin-
dug sa akon too,

: Ginatiklod nila ang akon mga tiil,
' Kag ginapahamtang nila batok sa akon
ang ila mga dalan pga kalalat-an.

13 Ginaguba nila ang akon banas,

[ Nagabulig sila sa akon kalaglagan,

j

Nga sa ila wala sing sin-o nga maga-
dala sang pagtabang.

14 Nagakalari sila subung sang lapus
nga masankad nga guab,

Nagadalali sila sa akonnga. may kaga-
hud.

15 Ang mga kakulba nagasalakay ba-
tok sa akon,
Ginalagas nila ang akon himaya su-

bung sang hangin,
Kag ang akon kaluwasan nagataliwanr

subung sang gal-um.
16 Kag karon ang akon kalag naula.

sa akon

:

Ang mga adlaw sa pagpaubus naga-
dakup sa akon.

17 Sa kagab-ihon ginabohoan ang a-

kon mga tul-an,

Kag ang mga nagakitkit sa akon, wala
magakatolog.

18 Ang kasakitansa iya kusug nangin-
akon panapton,

Isul-ub niya sa akon subung sang liong.

sang akon bayo nga malaba.
19 Ginapukan niya ako sa lunang,
Kag nanginkaangay ako sang yab-ok

kag sang abo.

20 Nagapanawag ako sa imo, kag wa-
la mo ako pagpamatii.
Nagatindug ako, kag nagatan-aw ka

sa akon,
21 Sa akon nanginmapintas ka ;

Sa kabakuran sang imo kamut ginala-
gas mo ako.

22 Ginabayaw mo ako sa ibabaw sang
hangin, ginapakabayo m.o ako sa ibabaw

Kag ginpahagas mo nga sa akon ang.
tanan nga pagkabutang.

23 Kay nakilala ko, nga ginadala mo-
ako sa kamatayon,
Kag sa balay nga tinapat sa tanan;

nga mga nagakalabuhi.

24 Apang gikan sa kalaglagan, i indi

bala ginauntay ang kamut ?

Kag sa kalalat-an i indi bala ginasin-
gitan tungud sang pagtabang ?

25 i Wala bala ako maghibi sa gina-
subuan ?

Kag ang akon kalag l wala bala mag-
kasubo tungud sang makalolooy .-*

26 Kag sang nagahulat ako sang kaa-
yohan, niyan nag-abut ang kalainan

;

Kag sang nagahulat ako sang kapawa,.
ang kadulum nag-abut.

27 Ang akon mga kasudlan nagabu-
lukal, kag wala magapalahuway ;

Mga adlaw sa pagpaubus nagkibot sa.

akon.
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:30. 28. SI lOB. 31. 25.

28 Nagalakat ako, sa mga panapton
nga masinulub-on, nga wala sing silak

-sang ad law ;

Nagatindug ako sa katilingban, kag na-

gasingit ako

;

2Q Nanginutud ako sang mga sakal,

Kag kaiipud sang mga avestrus.

30 Ang akon panit nag-itum na kag
nasfnknholoic gikan sa ibabaw nakon,
Kag ang akon mga tul-an nagadab-

dab sa kainiton.

31 Kag ang akon arpa nanginlalaw,
Kag ang akon lantoy nangintingug

sang mga nagahilibi.

Ol NAGHIMO ako sing katipan sa
'^ I akon mga mata

:

Kag I paano bala nga magtan-aw pa
ako sa isa ka ulay ?

2 iAno bala nga pahat ang ginhaiag
"kunta sa akon sa ibabaw sang Dios,
Kag ano bala nga panublion sang Ma-

fkaako sang mga kahitaasan ?

3 i Wala bala sing kalalat-an nga sa

imalauton,
Kag sing kalaglagan nga sa mga naga-

Jiilimo sing kalainan ?

4 i Wala bala niya makita ang akon
mga dalanon,
Kag maisip ang tanan ko nga mga

tikang ?

5 I Naglakat ako bala nga may butig,

Kag ang akon mga tiil nagdalidali si-

la sa limbong ?

6 Ang Dios magtimbang sa akon sa

tinbangan nga matarung,
Kag makilala niya ang akon pagka-

-walay sala.

7 Kon ang akon mga tikang naglilipas

sa dalan,

Kag kon ang akon tagiposoon magsu-
nud sa akon mga mata,
Kag kon nagpilit ang bisan ano nga

dagta sa akon mga kamut,
8 Magtanum ako, kag iban ang mag-

kaon,
Kag ang akon mga patubas pagpanga-

buton.

9 Kon ang akon tagiposoon nalimbo-
ngan tungud sa babae,
Kag kon nagpanilag ako sa gawang

sang akon isigkatawo,
10 Maggaling nga sa iban ang akon

asawa,
Kag igatugyan sia sa iban.
11 Kay among kalautan kag kalainan
Nga. dapat silotan sang mga hukom,

12 Hoo, among kalayo nga nagahalun-
hon tubtub sa inpierno,
Kag pagapapason kunta ang bus-os

ko nga patubas.

13 iGinsikway ko bala ang katad-
lungan sang akon alagad nga lalaki kag
babae,
Sa ila mga kasuayon sa akon ?

14 iAno bala ang akon pagahimoon.
kon ang Dios magtindug ?

Kag I ano bala ang akon igasabat sa
iya, kon magusisa sia ?

15 Ang naghimo sa akon sa tiyan

I wala bala maghimo sa ila man ?

Kag l wala bala ang amo nga Dios,

nga nag-aman sa aton sa tiyan nga ini-

loy?
16 I Gindumili ko bala sa mga maka-

lolooy ang ila kahidlaw ?

Kag I ginpadulum ko bala ang mga
mata sang balo nga babae ?

17 Kon i nagkaon ako bala sang akon
hungit nga ako gid lamang,

ICag wala magkaon sa iya ang ilo

sang pahat niya ?

18 Sa pagkamatuud, kutub sang akon
pagkapamatan-on nagtubo sia upud sa
akon subung sang sa balay sang amay

;

Kag kutub sa tiyan sang akon il6y

nagdumala ako sang bdlo nga babae.

19 iNakakita ako bala nga nadula
ang isa nga wala sing panapton,
Kag sa makalolooy nga walay tabon ?

20 Sa pagkamatuud, nagpakamaayo
sa akon ang iya mga taludtud,

Kay sa bulbul sang akon mga obeha
nagmainit sia.

21 Kon ginbayaw ko batok sa ilo ang
akon kamut,
Sang makita ko ang akon kabulig sa

gawang,
22 Niyan, ang akon abaga maholog

sa akon likod,

Kag ang akonbutkon nga boong, mag-
bulag sa iya tul-an.

23 Kay nagkahadluk ako sang kalalat-

an sang Dios,

Kay sa kabangdanan sang iya pagka-
halangdon wala ako sing sarang ma-
himo.

24 Kon ginbutang ko sa bulawan ang
akon paglaum,
Kag nagsiling ako sa bulawan : "Akon

paglaum amo ikaw ;

"

25 Kon nagpangalipay ako sing daku
sa akon mga mangad.
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31. 26. SI lOB. 32.9.

Kag nga ang akon kamut nakakita
sing dagaya nga kaayohan,

26 Kon nagtuluk ako sa adlaw sang
nagasidlalc sia,

Kag sa bulan nga masidlak sa iya
paglakat,

27 Kag kon ang akon tagiposoon gin-

dayaan sa tago,

Kag kon ang akon baba naghaluk
sang akon kamut

;

28 Ini manginkalainan man unta nga
dapat silotan sa paghukom,
Kay makagdumili ako kunta sa Dios

nga yara sa kahitaasan.

29 I Nagkalipay ako bala sang kalalat-

an sang nagakaakig sa akon,
Kag naghimaya ako bala, sang sia

nalambut sang kalainan ?

30 Apang wala ko pagtuguti sa pag-
pakasala ang akon alingagngag,
Nga nagapangayo sang iya kabuhi

nga may pagpakamalaut.
31 Ang mga tawo sang layanglayang

wala bala magsiling

:

I Diin bala makakita ang indi ginbusog
sang unud sang iya mga sapat ?

32 Ang dumuluong wala makahigda
sa kagab-ihon sa gowa

;

Ginbuksan ko ang akon mga gawang
sa nagapanlakatan.

33 iGintabunan ko bala subung kay
Adam ang akon mga pagkamalalison,
Nga gintago ko sa akon dughan ang

akon kalautan,

34 Kay nahadluk ako sa daku nga ka-
dam-an,
Kag ang pagtamay sang mga panima-

lay nagpahadluk sa akon,
Sa bagay nga naghipus ako, kag wala

ako maggowa sa akon gawang ?

35 i
Kabay pa nga may magpamati sa

akon!
Yari karon, ang akon pat-in : nga ang

Makaako magsabat sa akon,
Kag nga ang akon kasumpung mag-

sulat sang iya panumbung.
36 Sa pagkamatuud, pagapas-anon ko

sia sa ibabaw sang akon abaga,
Kag igahigot ko sia subung nga pu-

fungpurung.

37 Ako magasaysay sa iya sang kada-
muon sang akon mga tikang,

Kag subung nga dunganon magapala-
pit ako sa iya.

38 Kon ang akon duta nagasingit ba-
tok sa akon,

Kag nagahilibi ang akon mga idas sing
tingub

;

39 Kon ginkaon ko ang iya patubas
nga wala sing bayad,
Kon ginpadula ko ang kabuhi sang

iya mga tagiya

;

40 Sa baylo sang trigo magtubo ang
mga katunukan,
Kag mga tunok sa baylo sang sebada.
Nagkatapus na ang mga polong ni

lob.

Si Eliu nagapamalibad sa pagbambal ; nagasabdon^
sia kay lob sa paghingalan niya sa iya nga mats-
rung, kag nagapalig-on nga ang pag-antus sang
katuyoan amo ang pagtooa kag ang silot.

OQ KAG naguluntat ining tatio ka
*^^ mga tawo sa pagsabat kay lob,
tungud nga sia matarung sa ila mga
mata.

2 Niyan nagdabdab ang kaakig ni Eliu,

nga anak ni Barakel, nga Businhon, sa
panimalay ni Ram : nagdabdab ang iya
kaakig batok kay lob tungud kay naga-
pakamatarung sia sang iya kalag labi

sang sa Dios

;

3 Nagdabdab man ang iya kaakig ba-
tok sa iya tatlo ka mga abyan, kay wala
na sila sing nakita nga inugsabat, kag
walay sapayan ginpapakasala nila si'

lob.

4 Kag si Eliu naghulat, nga si lob
nakatapus sang iya mga polong, kay sila

mga tigulang nga labing sobol sa katl-

gulangon sa iya.

5 Apang sang ginatan-aw ni Eliu, nga
wala na sing sabat sa baba sadtong,
tatlo ka mga lalaki, ang iya kasingkal
nagdabdab.

6 Kag nagsabat si Eliu, nga anak ni

Barakel, nga Businhon, kag nagsiling:
Ako ang labing kubus sa inyo sa

edad, kag kamo mga tigulang;
Ngani, nagisol ako subung sang ulud,

kag nahadluk ako magpahayag sa inyo
sang akon kaisipan.

7 Ako nagsiling :
" Ang katigula-

ngon magahalambal,
Kag ang kadamuon sang mga tinuig:

magapahayag sing kaalam."
8 Apang amo ang Espiritu sa mga.

mamalatyon,
Kag ang huyup sang Makaako, nga--

nagahimo sa ila nga mahantupon.
9 Indi gihapon ang mga sobol sa ka—

tigulangon among mga maalam

:
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32. 10. SI lOB. 33. 15.

Bisan ang mga tigalang nakaha-
ngup sang katadlungan.

10 Ngani, ako nagasiling : Pamatii-
ninyo ako,
Pagaipahayag ko man ang akon ka-

isipan.

11 Yari karon, ako naghulat sang
inyo mga polong,
Ginpamatian ko ang inyo mga huna-

huna,
Sa nagapangita pa kamo sing mga

polong

;

12 Kag nagm.atalupangdon gid ako sa

inyo,
Apang, yari karon, nga wala sing

sin-o sa inyo nga makagdaug kay lob,

Tungud sang mga sabat sa iya mga
polong.

13 Busa indi kamo magsiling : "Ka-
mi nakakita sing kaalam

;

Ang Dios kag indi ang tawo sarang
makapanas sang iyam.ga katarungan.

14 Waia sia magaiitlang batok sa

akon sang iya mga pinolongon,
Bisan nagsabat ako sa iya tungud sang

inyo mga kasanagan.

15 Nagdaiangdalang sila, wala na gid
sila magsabat

;

Gin-agaw sa ila ang ila mga pino-
longon.

16 Ako naghulat, kay wala sila maga-
halambal,
Kondi nagdululogsiladidto, kag wala

na gid magasabat.
17 Tungad sini ako magasabat man

sang nahanungud sa akon

;

Pagaipahayag ko man ang akon ka-
isipan

:

18 Kay puno ako sang mga pinolongon,
Kag ang espiritu sang akon dughan

nagapilit sa akon.

19 Yari karon, ang akon dughan
subung sia sang alak nga wala sing

-sulungawan,
Subung sang mga panit nga bag-o

nagabusdik sia.

20 Busa, maghambal ako, kag mag-
ginhawa ako

;

Magbuka ako sang akon mga bibig,

kag magsabat ako.
21 Indi ako buut magpasulabi sing

tawo nga lutaw,
Bisan magaoloolo ako sa mga maga-

may,
22 Kay indi ako mahibalo magoloolo

:

Sa madali kunta pagagamiton ako
sang akon Magbubuhat

00 NGANI, lob, ginaampo ko sa imo,
^"^ pamatii karon ang akon mga
pinolongon,
Kag dunga ang akon tanan nga mga

polong.
2 Yari karon, tuguti nga pagbukaon

ko karon ang akon baba,
Kag nga ang akon dila maghambal sa

akon tutunlan.

3 Ang katarungan sang akon tagipo-
soon manginakon dila,

Kag ang nahibaloan sang akon mga
bibig magamitlang ako sing lunsay gid.

4 Ang Espiritu sang Dios nagbuhat
sa akon,
Kag ang gininhawa sang Makaako

naghatag sa akon sing kabuhi.

5 Kon makasarang ka, sabta ako :

laraan ang imo tnga pinolongon sa atu-
bangan nakon, atubang-ka didto.

6 Yari karon, ako subung sa imo sa
atubangan sang Dios

;

Sa lunang ginhimo man ako.

7 Yari karon ang akon kakugmat indi

ma.kalisang sa imo,
Bisan ang akon kabug-aton magma-

bugat sa ibabaw nimo.
8 Sa pagkamatuud, ikaw nagsiling

sini sa akon mga idulungug,
Kag ako nakabati sang tingug sang

imo mga pinolongon:
9 " Putli ako kag wala sing paglalis

;

Putli ako kag wala sing kalainan sa
akon.

10 Yari karon sia nagpadugi sing,

mga kasuayon batok sa akon,
Kag ginapakakaaway niya ako

;

11 Kag ginbutang niya ang ak^n mga
tiil sa mga pandug,
Kag ginapanilagan niya ang tanan ko

nga mga banas."
12 Yari karon, magasabat ako nga sa

sini indi ka matarung,
Kay ang Dios tama ka daku sang

tawo.

13 i'Kay ngaa bala nakigkasaba ka
batok sa iya ?

Kay wala magahatag sia sing husay na-
hanungud sang tanan niya nga mga
butang.

14 Apang ang Dios nagahambal sing
makaisa, sing makaduha man,
Kag indi ginasapak sia.

15 Sa isa ka damgo, sa palanan-awon
sa kagab-ihon,
Kon ang mahamook nga katologon

maholog sa ibabaw sang mga tawo,
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33. 16. SI lOB. 34. 10.

Kon ginatuyo sila sa ibabaw sang
higdaan,

16 Niyan ginabuksan niya ang idulu-

ngug sang mga tawo,
Kag ginapat-in niya ang sabdong nga

giriahatag nij'-a sa ila,

17 Sa pagpabaiik sa tawo sa iya bulu-

haton, kag sa pagpalayo sa tawo sa iya
pagpalabilabi,

18 Sa pagbantay sang iya kalag sa

lulubngan,
Kag sang iya kabuhi sa pag-agi sa su-

lab sang kaaway.
19 Sa ibabaw man sang i5'a higdaan

ginasilotan sia tungud sang kasakit
Kag tungud sang isa ka dayon nga

pagdumug sa ij^a mga tul-an :

20 Niyan ang iya kabuhi nagakasum-
ud sang tinapay,

Kag ang iya kalag, sang kalan-on nga
iya ginhandum sadto

;

21 ]Madula sa atubangan niya ang iya
unud,
Kag ang iya mga tul-an, nga sadto

indi sila makita, manginhubo.
22 Ang iya kalag nagapalapit sa lu-

lubngan,
Kag ang iya kabuhi sa mga manug-

patay.

23 Kon may dira nga sa iya nga isa

ka manugtunda,
Isa ka manugpatpat, ang isa sa tunga

sang linibo,

Sa pagpahibalo sa tawo sang iya ka-
tungdanan,

24 Sia nagakalooy sa iya kag naga-
siling

:

" Luwasa sia, agud nga indi magpanaug
sia sa lulubngan

:

Nakit-an ko ang gawad."
25 Niyan ang ij'^a unud manginlabing

mabaskug sang sa bata :

Nagabalik sia sa mga adlaw sang iya
pagkabata

;

26 Nagapangamuyo sia sa Dios, nga
nagakalipay sa iya,

Kag ginapakita niya sa iya ang iya na-
wung, nga may kalantahon nga mali-
payon,
Kag sia nagauli sa tawo sang iya ka-

tarungan.

27 Ini sia nagaambahan sa atubangan
sang mga tawo kag nagasiling :

'* Nakasala ako, kag ginpatiko ko ang
katadlungan,
Kag wala niya ako pagpasibangdi

;

28 Nagtubus sia sang akon kalag,
agud nga dili mag-agi sa lulubngan,
Kag ang akon kabuhi makakita sang

kapawa."
29 Yari karon, ining tanan nga mga

butang ginahimo sang Dios sa tawo,
Sa makaduha kag sa makatlo,

30 Sa pagpalayo sang iya kalag sa
lulubngan,
Kag sa pagiwag sa iya sang kapawa

sang kabuhi.

31 Dunga, lob, pamatii ako :

Hipus-ka, kag ako magahambal.
32 Kon may inughambal ka, sabta ako

:

Hambal-ka, kay buut ko nga makita
ka nga matarung.

33 Kon dili, ikaw, pamati-ka sa akon:
Hipus-ka. kag pagaton-an ko ikaw

sing kaalam.

Si Eliu nappauiafuud, nga ang Dios dili nagahimo

sing ditTiataning, kondi nga ginapain niya

ang mga nraayo sa tnga malain.

Oy4 KAG nagsabat si Eliu kag nag-
*^ •" siling

:

2 Pamati-kamo, mga maalam, sang
akon mga pinolongon,
Kag kamo, m.ga manginalamon, mag-

matal u-pangdon-kamo.
3 Kay ang idulungug nagahukom sang

mga pololongon,
Subung sang alingagngag nagakinam-

kinam sang kalan-on.

4 Pilion-naton nga sa aton ang katad-
lungan.
Kilalahon-naton sa tunga naton kon

ano ang maayo.
5 Kay si lob nagsiling :

" Matarung
ako kag ang Dios nagkuha sa akon sang
akon katadlungan

;

6 Bisan pa batok sang akon katadlung
ginapakabutigon ako

;

Ang akon piias indi sarang mabulong,
bisan wala ako magmalalison."

7 I May tawo bala subung kay lob,
Nga nagainum sang uligyat subung

sang tubig?
8 Kag nagaiipud sia sa mga naga-

hilimo sang kalainan,

Kag nagalakat sia upud sang mga
tawo nga malauton.

9 Kay nagsiiing sia :
" Wala gid sing

kapuslanan ang tawo,
Nga m-agpahamuut sa Dios."
10 Ngani, mga lalaki sa tagiposoon^

pamatii-ninyo ako

:
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34. 11. SI lOB. 34. 37.

Malayo sa Dios ang kalainan,

Kag malayo sa Makaako ang mala-
lison.

11 Kay sia nagabayad sa mga tawo,
sono sang ila mga binuhatan,
Kag sia magapapangita sa tagsatagsa,

sono sa iya banas.
12 Wala ; sa pagkamatuud, ang Dios

indi sarang makahimo sang kalautan,
Bisan ang Makaako makapatiko sang

katadlungan.

13 iSin-o bala ang nagpasalig sa iya

sang pagsagud sang duta ?

I Kag sin-o bala ang nagtugyan sa iya

sang bug-OS nga kalibutan ?

14 Kon indi sia magtalupangud kondi
sa iya kaugaliagon,
Kag kon tipunon niya sa iya ang iya

Espiritu kag huyup,
15 Ang tanan nga unud kunta mag-

himumugto sing tingub,

Kag ajig tawo magbalik unta sa yab-
ok.

16 Busa, hangpa-ninyo, pamatii ini

;

Dunga ang tingug sang akon mga
pinolongon.

17 i Magahari bala ang nagadumut
sang katadlungan ?

iKag nagahukom ka bala nga malaut
sang matarung, sang gamhanan?

18 I Nagasiling bala sa hari :
" Ya-

wan-on ka ;

"

Kag sa mga dunganon :
" Mga ma-

dauton kamo ?
"

19 Sia wala magapasulabi sang mga
tinawo nga mga dunganon,

Bisan ginatahud niya ang mangaran
labi pa sang imol,

Kay tanan sila buhat sang iya mga
kamut.

20 Sa isa ka tion mamatay sila ; sa

tungang gab-i ginapakurug ang mga
banwa kag nagataliwan, kag ang mga
gamhanan pinain nga indi ginabuligan
sang kamut.

21 Kay ang iya mga mata yara sa iba-

baw sang mga dalanon sang mga tawo,
Kag nagatulok sia sang tanan nila nga

mga tikang.

22 Walay kadudulman, bisan landong
sang kamatayon,
Nga didto matago ang mga nagahili-

mo sing kalainan.

23 Kay sia w^ala magakinahanglan sa
tawo sa pagtalupangud sing malawig,
Sa pagdala sa iya sa Dios sa huluk-

manan

:

24 Sia magalaglag sa mga kagamha-
nan sa wala sing uluusisa,

Kag pagapatukuron niya ang iban sa
iya duug.

25 Ngani, sia nagakilala sang mga bi-

nuhatan nila,

Kag ginapukan niya sila sa kagab-
ihon, kag ginalaglag na sila.

26 Ginabunal niya sila sing pagbunal
nga magahud subung nga mga malauton,
Sa duug nga didto makita sila

;

27 Kay tungud sini nagpalalayo sila

sa iya,

Kag wala nila pagpamalandonga ang
bisan ano sang iya mga dalanon

;

28 Nga ginpaatubang sa iya ang pag-
singit sang makalolooy,
Sa bagay nga makabati sia sang pag-

singit sang mga walay palad.

29 Kag kon sia ang maghatag sing
kalinong, i sin-o bala magasiling nga ma-
lauton sia, kag sin-o bala ang makakita
sa iya, kon pagtagoon ang iya nawung,

Bisan sia sa isa ka katawohan, bisan
sia sa isa man ka tawo,

30 Sa pagtimulang sang ginharian
sang tawo nga walay pagtahud sa Dios,
Sa pagpalayo sang mga tiglapak sa

banwa ?

31 Apang I may nagsiling bala sa
Dios

:

"Nagadala na ako sing silot, indi na
ako magapakasala

;

32 Tudloi ako sang indi ko makita

;

Kon naghimo ako sing malain, indi na
gid ako magliwan sa paghimo ?

"

33 Busa, i Sa imo bala luyag dapat sia

magsilot sa iya ?

Kay nagpahayag ka sing pagtamay

;

Ngani nga sa imo ang pagpili, kag
indi nga sa akon.
Busa, ang imo nahibaloan, ihambai

mo.
34 Ang mga tawo .'sa tagiposoon ma-

gasiling sa akon,
Subung man ang tawo nga maalam,

nga nappamati sa akon,

35 "Nga si lob wala magahamba)
nga may kaalam,
Kag nga ang iya mga polong wala

sing ihibalo."

36 Ginahandum ko nga si lob pagati-

lawan tubtub sa katapusan,
Bangud kay ang iya mga sabat iya

sang mga tawo nga malauton.

37 Kay sa iya sala nagadugang sia

sangpaglalis:
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35.1. SI lOB. 36. 7.

Nagapamalakpak sia sang mga kamut
sa tunga nam on,

Kag batok sa Dios ginadamu niya ang
iya mga polong.

Si Eliu nagapahayag, tiga ang sala sang tawo v/ala

magadaut sa Dios, bisan ang iya katarungan na^

gapulus saiya. Ngaci ang Dios wala sing itabang-

danaa sa pagpabayag sing pinasulabi. Madamu
ang tnga nagapalanawag kag wa!a sila pagpamatii,

kag tungud sini m^ganiulay sila batok sa Dios sa

baylo nga magdangup sa iya.

QC KAG si Eliu nagsabat kag nagsi-Oy ling:

2 (! Nagahunahuna ka bala nga ma-
nginsono sa katadlungan ining imo gin-

siling:

Matarung pa ako sa Dios ?

3 Kay nagapangayo ka nga kon ano
ang imo kapuslanan.

"
I Ano pa bala nga kapuslanan nakon

kon makasala ako kunta ?

4 Ako magasabat sa imo sa akon mga
pinolongon,
Kag sa imo mga kaupdanan upud sa

imo.

5 Tulok-ka sa mga langit, kag tan-

av/a,

Kag pamalandonga ang mga kapa-
nganui'an: labirg mataas sila pa sa

imo.

6 Kon magpakasaia ka, i ano bala ang
ginapatubas mo sa iya ?

Kag kon ang imo mga pagkamalali-
son magdalamu, i anong imo pagbuha-
ton?

7 Kon matarung ka, i anong pagiha-
tag mo sa iya ?

Kon i ano bala arg pagbatonon niya
sa imo kamut ?

8 Sa tawo nga subung sa imo na^a-
davgat ang imo pagkamalauton

;

Kag sa anak sang tawo, ang imo ka-
tarungan.

9 Bangiid sang kadamuon sang mga
kapigosan nagasingit,

Kag sa idalum sang butkon sang mga
kagamhanan nagatuluaw.

10 Apang v/ala gid sing nagasiling:

I Diin bala ang Dios nga akon Magbu-
buhat,

Nga nagahatag sing mga kalantahon
nga malipayon sa kagab-ihon,

11 Nga nagahimo sa aton sing labing
naton-an sa mga kasapatan sang dula,

\

Kag labing maalam sang mga kapis-
pisan sang langit ?

12 Didto nagasilingit sila, kag sia

indi nagapamati,
Tungud sang palabilabi sang mga ma-

laut.

13 Sa pagkamatuud, ang Dios indi na-
gapamati sang kadayawan,
Bisan maiuyag magtuluk sa iya ang

Makaako.
14 Bisan pa magsiling ka nga indi ka

magtulok sa iya,

_Ang kasuayon yara sa atubangan
i

niya ; ngani maghulat-ka sa iya.

15 Apang karon tungud kay sa iya
kaakig wala sia magasilot,
Kag tungud kay indi nagausisa sia nga

may katul-id sang mga paglapas,

I

^
Si lob nagabuka sang iya baba sa ka-

!
dayawan

;

j

Kag nagapadaniu sia sing mga pololo-
!

ngon nga walay kinaadman.

Si Eliu nagadayaw sang katarungan kag sang gahum
sang Dios, nga napamahayag sang pagtuga. Sia

among kabintpitan gid, bisan pa kita indi

makahanfup sang iya mga pagtatap.

3^ KAG si Eliu nagpadayon kag^ nagsiling

:

2 " Hulata ako sing diyot, kag pa-
gapahayagan ko ikaw sing mga pino-
longon,
Kay may sa ila pa sa pag-apin sa Dios.

3 Pagakuhaon ko ang akon kinaad-
man sa malayo,
Kag ipahanungud ko ang katarungan

sa akon Magbubuhat.

4 Kay, sa pagkamatuud, indi mga bu-
tig ang akon mga pinolongon :

Ang hinipit sa kinaadman, yara sa imo.

5 Yari karon, ang Dios among maka-
gagahum, apang wala pagtamay sa kay
bisan sin-o

;

Makagagahum sia sa kusug sang iya
ihibalo.

6 Indi nagatugut sia sang kabuhi sa
malauton,
Kag sia nagahimo sing katadlungan

sa mga pinigos,

7 Indi njya pag-ibulag ang iya mga
mata sa mga matarung

;

_
Kondi nga_ ginapalingkod niya sila sa

lingkoran nga harianon upud sa mga
hari sa gihapon,
Kag ginabayaw sila.
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36.8. SI lOB. 36. 33.

8 Kag nahanungud sang mga nahig-

tan sang mga talikala,

Nga nabilango sila sang mga iubid sa

pagpaubus,

9 Sia nagapakilala sa ila sang ila bi-

nuhatan kag sang ila pagkamalalison,
Kay nagpakamakusug sila.

10 Ginabuksan niya ang ila mga idu-

lungug nga sa pagsabdong,
Kag nagasilingsia sa ila, nga magliliso

sila gikan sa kalautan.

11 Kon pamatian nila, kag pag-alag-
don nila sia,

Nagatapiis sila sang ila mga adlaw sa

kaayohan,
Kag ang ila mga katuigan sa mga ka-

lipayan,

12 Apang kon indi sila magpamati,
nagaagi sila sa idalum sang sulab sang
kaaway,
Kag nagapahimumugto sila sang gin-

hawa, nga wala sing hibalo.

13 Apang ang mga tagiposoon nga
dimatinahoron sa Dios nagatipon sing

kaakig,
Kag indi sila tiagasilingit sa Dios, kon

sia ang maggapus sa ila.

14 Nagakalamatay ang kalag nila sa

ila pagkabataon,
Kag ang iya kabuhi sa tunga sang

mga gintugyan sa pagkabigaon.

15 Ginaluwas niya ang makalolooy
sa iya pagpaubus,
Kag sa kasulub-on ginabuksan niya

ang ila idulungug.

16 Pagapagowaon ka niya sa baba
sang pagbakho,
Sa kasangkad, sa duug nga didto

walay kakitid,

Kag ang tambok magabugana sa mga
kalan-on sa latok.

17 Kag kon ikaw magbaton sing bug-
os sang kasuayon sang malauton,
Niyan ang kasuayon kag ang pag-

hukom nagadakup sa imo.

18 Ang kasingkal indi magatiklod sa

imo tubtub sa pasipala,

Kag ang kadakuon sang gawad indi

magpalipas sa imo.

19 I Pagasapakon bala niya ang imo
mga mangad ?

Bisan ang bulawan, bisan ang tanan
nga mga kaiigayonan sang mangad,
walay pulus sila sa iya.

20 Ayaw paghgnduma ang kagab-
ihon.

Nga magakaladula ang mga kabanwa-
anan sa ila duug.

21 Andam-ka, ayaw pagbalik sa ka-
lautan,

Kay ina ginapili mo nga maayo pa
sang pagpaubus.

22 Yarik aron, nagapahayag ang Dios
nga mataas gid sia tungud sang iya ka-
gamhanan

:

l Sin-o bala ang nagatudlo subung sa
iya?

23 I Sin-o bala ang nagtando sang iya
dalanon ?

Kag i sin-o bala ang magasiling sa
iya : " Pagkamalalison ginhimo mo ?

"

24 Panumdum-ka sa pagpadaku sang
iya mga binuhatan,
Ginadayaw sila sang mga katawohan

nga may kalantahon

:

25 Ang tanan nga mga tawo nagaka-
latingala sa ila,

Bisan pa ang mga mamalatyon naga-
talan-aw sa ila sa malayo lamang.

26 Yari karon ang Dios daku, kag
wala kita makahangup sa iya

;

Nahangud sang kadamuon sang iya

mga tinuig, dimatunkad sia,

27 Sang pagtipon niya sang mga
tinolo sang tubig,

Nagapatolo sila sang ulan gikan sa

iya alisngaw

;

28 Nga ang mga gal-um nagapatubud
sa iya,

Nga nagatolo sing bugana sa ibabaw
sang mga tawo.

29 Sapagkamatuud, ^may tawo bala
nga sarang makahangup sang paghum-
lad sang mga gal-um,
Kag sang dinaguhub sang iya layang-

layang ?

30 Yari karon, ginahumlad niya ang
iya kilat sa palibot niya,

Kag ginatabunan niya ang mga gamut
sang kadagatan.

31 Tungud sini nga mga butang gina-

hukman niya ang mga katawohan,
Kag ginhatagan niya sing kalan-on

nga kadagaya.
32 Ginatabon niya ang iya mga kamut

sa kilat,

Kag ginasogo sia niya batok sadtong
nagatimulang.

33 Ang iya daguhub nagabantala sa

iya

:

Pati ang kahayupan nagapanagna
sang iya pag-abut.
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37.1. SI lOB. 38. 1.

O^T HOO, sa sini nagakurug ang akon
^' tagiposoon,
Kag nagalumpat gikan sa iya dung.
2 Paraatii-ninyo, pamatii ang daguub

sang iya tingug,

Kag ang tunug nga nagagowa sa iya

baba.

3 Ginamandoan ni3'^a ang daguub sa

idalum sang tanan nga mga kalangitan,

Kag ang iya kilat tubtub sa mga uk-
bung sang duta.

4 Sa olehe sang kilat nagangurub ang
isa ka tingug,

Nagadaguub sia sa tingug nga pagka-
halangdon,
Kag hon mabatian ang iya tingug,

wala sia magadugay.
5 Sa ij^a tingug nagadaguub ang

Dios sing makatilingala gid

;

Sia nagahimo sing dalagku nga mga
butang, nga kita indi makahangap.

6 Kay sa niebe nagasiling sia :
" Pa-

naug ka sa duta,"

Subung man sa hanol sangulan,
Sa hanol sang mga ulan sang iya ka-

bakuran.

7 Ginapat-inan niya ang kamut sang
tanan nga tav/o,

Agud nga ang t.man nga mga mama-
latyon, nga iya binuhatan, magtoon sa

pagkilala sa iya.

8 Ang kasapatan nagasulud sa ila

palanagoan,
Kag nagapuluyo sila sa ila mga gina-

puy-an.

9 Sa mga kaidadalman sang Bagatnan
nagagikan ang alimpulos,
Kag ang tugnaw sa Aminhan.
10 Tungud sa huyup sang Dios gina-

hunian ang hielo,

Kag ang mga kaiaparan nga mga
tubig nagabilog.

11 Ginalulan niya ang mga gal-um sa
kayami

;

Ginatulud niya sa malayo ang gal-um
nga nagadala sang iya kilat,

12 Kag ini nagalapta sa tanan nga
paladulungan,
Sa pagtuman sang iya mga laygay sa

tanan nga ginasogo niya sa iya sa ka-
daygan sang duta,

13 Nga bisan sia subung nga bunal,
subung nga pagkamaayo sa ibabaw sang
duta,

Bisan sia subung nga bugay nga mag-
pakari.

14 Talupangda ini, lob;

Dulog-ka, kag pamalandonga ang mga
kalatingalahan sang Dios.

15 iNakahangup ka bala sang pag-
panghunahuna sang Dios sa sini nga
mga butang,
Kag nga ginapasilak niya ang kapawa

sa iya gal-um ?

16 i Nakahangup ka bala sang mga
timbang nga sibo sang mga gal-um

;

Sang mga katingalahan sang Himpit
sa kinaadman ?

17 i Kay ngaa bala nagamanginmai-
nit ang imo mga panapton,
Kon ang duta nagapahimonong sa ida-

lum sang hangin sang Bagatnan ?

18 i Sarang ka bala, subung sa iya,

makaguntay sang mga gal-um,
Kag maghuno sa ila nga malig-on sa-

bung sang salaming nga tinunaw }

19 Ipahayag sa amon nga kon anong
dapat isilingnamon sa iya.

Kay kami indi sarang makapahayag
sing bisan ano sa iya bangud sang amon
mga kadudulman.
20 Kon maghambal kunta ako I igasu-

gid bala ini sa iya ?

Kon i sin-o bala ang nagapangayo
nga pagatukbon sia ?

21 Yari karon, indi sarang matulok
ang kapawa nga nagasidlak sa mga gal-

um,
Sang nagakaagi ang hangin kag naga-

tinlo sa ila.

22 Nagagikan sa Aminhan ang bula-

wanon nga silak,

Ang Dios nagasuklub sang isa ka silak

nga makahaladluk.

23 Sia among I^.Iakagagahum, nga sa

iya indi kita makalambut : daku sia sa

kagamhanan,
Kag sa paghukom, kag sa kabug-osan

nga katarungan, indi sia nagapigos sa

bisan kay sin-o

.

24 Ngaui, magkalahadluk sa iya ang
mga tawo

:

Sia wal'i magapasulabi sa bisan kay
sin-o sang mga maalan sa tagiposoon.

Si lefaoba nagsabat kay iob, kag sa dipaguyon sa

pagpamatuud sang iya mga tinotuyo ; nagapatukod

sia sa pagkadaku kag kaalam sang iya mga
binubatao sa pagpangayo sing bug^os

nga pagsalig.

00 KAG si lehoba nagsabat kay lobwO kutub sa alibutud sang isa ka
madlus, kag nagsiling

:
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38.2. SI lOB. 38. 30.

2 ^Sin-o bala ini nga nagapadulum
sang laygay
Sa mga pololongon nga walay kaa-

1am?
3 Karon, wagkusi, subung nga lalaki,

ang imo mga hawak

;

Ako magapamangkot sa imo, kag pa-
gatudloan mo ako.

4 i Diin ka bala sang ako nagatukud
sang duta ?

Pahibaloa ako, kon may ihibalo ka.

5 I Siii-o bala ang nagbutang sa iya
sang iya mga takus ? kay nagapakamaa-
1am ka sini

;

Kon I sin-o bala ang naguntay sa iba-

baw niya sang lubid ?

6 i Sa ibabaw sang ano bala nga napa-
tindug ang iya mga sadsaran?
Kon I sin-o bala ang nagbutang sang

iya bato nga sikohan,

7 Sang magdalayaw sa iya sing tingub
ang ianan nga mga kabitoonan sang ka-

agahon,
Kag nagahulugyaw ang tanan nga

mga anak sang Dios ?

8 Kag I sin-o bala ang nagtakup sang
dagat sa sulud sang mga gawang,
Sang nagalapnag sia sa gowa sa tiyan

nga iniloy,

9 Sang paghatag sa iya sing mga pa-
nganud nga panapton,
Kag nga iya wagkus ang kadudulman ;

10 Kag gintapat ko sa iya ang dulunan
nga pinat-uran
Kag ginbutangan ko sia sing mga

pintal kag mga gawang,
11 Kag nagsiling ako :

" Tubtub din
magaabut ka, kag indi kana kalakbang,
Kag dira magadulog ang palabilabi

sang imo mga balud ?
"

12 ^Nagsogoka bala, sa kaagahon, sa

imo mga adlaw,
Kag ginpakilala mo bala sa pamanag-

banag ang iya duug,
13 Agiid nga likupan niya ang mga

kaukbungan sang duta,
Kag nga pagsobolon sa iya ang mga

malauton ?

14 Nagabalhin sia subung sang lunang
sa idalum sang ipalat-in,

Kag nagapalahayag ang tanan nga
mga butang subung sang mangaranon nga
panapton

;

15 Kag ang suga sang mga malauton
ginakuha sa ila,

Kag ang butkon nga pinakataas gina-

bali.

16 i Nakasulud ka bala tubtub sa mga
tuburan sang dagat,
Kag naglakatlakat ka sa salug sang

kaidadalman ?

17 iNapahayag bala sa imo ang mga
gawang sang kamatayon,
Kag nakita mo bala ang mga gawang

sang landong sang kamatayon ?

18 i Gintalupangud mo bala pati ang
mga kasangkaion sang duta ?

Pahayag-ka, kon makahibalo ka sini

nga tanan.

19 i Sa diin bala ang dalan nga naga-
dul-ong pa puluy-an sang suga,
Kag diin bala ang duug sang mga ka-

dudulman ?

20 I Kag sarang ka bala magkadto sa

pagkuha sa ila sa ila mga dulunan,
Kag mahahibalo ka sing maayo sang

mga banas sang ila balay ?

21
i
Nakahibalo kasini, kay natawo ka

sadto,

Kag kay daku ang kadamuon sang
imo mga adlaw

!

22 ^'Nakasulud ka bala sa mga tala-

goan sang niebe,

Kag nakakita ka bala sang mga tala-

goan sang mga bato nga hielo,

23 Nga ginahuptan ko nga sa panag-
on sang kalisdanan,

Nga sa adlaw sang pagilinaway kag
sang pagilinagdo ?

24 I Sa ano bala nga dalan ginapanag-
tag ang kapawa,
Kag ginasabwag ang hangin nga Ti-

mug sa ibabaw sang duta ?

25 I Sin-o bala ang nagkurit sang mga
iligan sang hanol,

Kag sang dalan nga sa mga kilat kag
sa mga daguub,

26 Nga nagapaulan sa duta nga wala
pagpuy-i,

Sa ibabaw sang kahanayakan nga
didto walay tawo,

27 Sa pagpainum sa duug nga naha-
pay kag hanayak,
Kag sa pagpatubo sa duta nga naga-

patubas sang hilamon nga linghod ?

28 I May amay bala ang ulan ?

Kon I sin-o bala ang nagpanganak
sang mga tinolo sang tun-og ?

29 l Sin-o bala ang iloy sang hielo ?

Kag i' sin-o bala ang nagapanganak
sang maputi nga hielo sang Ian git,

30 Sang ang mga tubig nagapalanago
subung sang sa idalum sang tabon nga
bato,
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38. 31. SI lOB. 39. 19.

Kag nagabilog ang kadaygan sang
kaidadalman ?

31 i Sarang ka bala makahigot sang
mga gapus sang mga Pleiades,

Kon makahubad sang mga talikala

sang Orion ?

32 iMakakuhaka bala sa tagsatagsa

sa iya panag-on
Sang mga tandaan sang Sodiako,
Kon pagaidul-ong mo ang Arkturo

pati ang iya mga anak ?

33 ijNahibaloan mo bala ang mga
kasogoan sang mga langit ?

Kon sarang ka bala makatukud sang
iya pagkaginoo sa duta ?

34 i Tuman bala nga ang imo tingug
nagalambut sa mga kapanganuran,
Agud nga pagtabunan ka sang rnga

kasulgan sang mga tubig ?

35 Kon pagbuhian mo ang mga kilat,

I nagalalakat bala sila,

Kag nagasiliiing sila sa imo: "Yari
na kami diri ?

"

36 I Sin-o bala ang nagbutang sing

kaalam sa sulud sang tagiposoon ?

Kag I Sin-o bala ang naghatag sing

ihibaio sa ihibalo ?

37 I Sin-o bala ang sarang makaisip
sang mga gal-um nga may kaalam ?

Kag I sin-o bala ang nagaula sang mga
suludlan nga panit sang mga langit,

38 Sang ang yab-ok nagakatunaw sa

isa ka buay,
Kag ang mga inuklab nagtalapik na

ang isa sa isa ?

OQ i AYAMON mo bala ang tuluk-
^\y bon nga sa leon nga babae ?

1 Kag sin-o bala ang nagabusug sang
kagutom sang mga m^agamay nga leon,

2 Kon nagaluluko sila sa mga lungib,

Kag yadto sila sa ila mga palanagoan
sa pagpuut ?

3 i Sin-o bala ang nagaaman sa uwak
sang iya kalan-on,

Kon atig iya ragapiso nagapalanawag
sa Dios,
Nga nagatalangtalang nga wala sing

pagkaon ?

4 I Nakahibalo ka bala sang panag-on
nga ginaanak sang mga kanding nga
talonon sa mga pil-as ?

I Nakakita ka bala sa mga usa sang
sila nagaanak ?

5 I Naisip mo bala ang mga binulan
sang ila pagbusong,

Kag nakahibalo ka sang panag-on nga
ila igapanganak?

6 Nagasilirikutot sila, ginapangowa
nila ang ila mga anak, ginaluwas sila sa
ila mga sakit

:

7 Ang ila mga anak nagabalaskug,
nagatulubo sila sa latagon,

Nagagulowa sila kag wala magabalik
sa ila.

8 I Sin-o bala ang nagbuhi sa asno nga
talonon,
Kag sin-o bala ang naghubad sang ga-

pus sang asna nga madasig,

9 Nga sa iya nagbutang ako sing ba-
lay sa patag nga hanayak,
Kag sang ila mga puluy-an sa mga

diiug nga maasin ?

10 Nagakadlaw sia sang kagahud sang
banwa

:

Indi makabati sia sang mga tingug
sang manughakot.

11 Sia nagalibot sang mga kabukiran,
nga duug sang iya halalban,

Kag nagapangita sia sang tanan nga
hilaw pa.

12 I Buut ayhan ang baka nga talonon
mag-alagad sa imo,
Kon magahigda sia malapit sa imo pa-

sungan ?

13 I Pagaigaid mo bala ang baka nga
talunon tungud sang iya ihiligot sa idas ?

Kon i magapakaras bala sia sang
mga nalupyakan sa olehe nimo ?

14 I Magasalig ka bala sa iya, tungud
kay daku ang iya kabakuran,
Kag pagaitugyan mo sa iya ang imo

buluhaton ?

15 i Magasalig ka balasa iya nga pag-
pasudlon niya ang imo patubas,
Kag nga pagtiponon niya ang tn'go sa

imo linasan ?

16 Ang mga pakpak sang abestrus
nagakapaykapay sing malipayon

;

Apang I amo bala ini ang mga kuyus
sang siguenya kon ang iya bulbul ?

17 Kay ginabayaan niya sa duta ang
iya mga itlog,

Kag sa yab-ok ginapainitan niya sila ;

18 Kag nalipatan niya, nga sarang ma-
tapakan sila sang till,

Kag nga ang mga kasapatan sa lata-

gon sarang makatapak sa ila.

19 Nagabangis sia nga sa iya mga
magamay, subung nga sila indi mga iya;

Ang iya pinangabudlayan manginwa-
lay pulus, sa wala sing kalooy sa iya.
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39. 20. SI lOB. 40. 11.

20 Kay ginpalipat sia sang Dios sang

kaalam,
Kag walu sia niya paghatagi sing pa-

hat sa ihibalo.

21 Sa oras sang pagtindug niya sa

pagdalagan,
Nagauligyat sia sa kabayo, kag sa iya

manugkabayo.
22 i Ginahatagan mo bala ang kabayo

sing kabakuran ?

I Ginapunihan mo bala ang iya tingkoy

sing bungaybungay nga nagapilaypilay ?

23 I Pagapalumpaton mo bala sia su-

bung sang isa ka apan ?

Sa himaya sang iya pusnga among
kakugmal.

24 Nagakaykay sia sang duta sa nalup-

yakan kag nagakalipay siasa iyakusug

;

Nagasugata sia sang mga hinganiban
;

25 Nagakadlaw sia sang kalisang, kag
wala magamatalaw,
Bisan nagaisol sia sa alubangan sang

hinganiban.
26 Batok sa iya nagahuni ang basla-

yan,
Ang masidlak nga bankaw kag sumbi-

ling.

27 Ginahalunhon niya ang duta nga
may kasingkal kag kaakig,

Kag indi sia makapahimonong sang
nagatunog ang budyong.

28 Sa kagahud sang budyong nagasi-

lingsia: "
j Oho !

"

Kag kutub sa malayo sia nagapanima-
ho sang inaway, sang siningit nga naga-

daguhub sang mga pangolo, kag sang
siningit sang inaway.

29 i Nagalupadlupad bala ang dapay
tungud sang imo ihibalo,

Kag ginahumlad niya ang iya mga
pakpak nayon sa Bagatnan ?

30 Kon I nagapaibabaw bala ang agila

tungud sang imo sogo,

Kag nga nagabatang sia sa mataas
sang iya pugad ?

31 Sia nagapuyo sa pil-as kag naga-
holon sia didto,

Sa kinataliwisan sang pil-as kag sang
mga duug nga mapag-on.

32 Kutub didto nagapuut sia sang ka-
lan-on,

Ang iya mga mata nagapanilag sa

malayo gid.

33 Ang ij'^a mga piso nagasupsup sang
dugo,
Kag kon diin ang mga bangkay didto

sia.

34 Kag nagsabat si lehoba kay lob,
kag nagsiling

:

35 I Makigsuay bala sa Makaako ang
manugsabdong?
Ar.g nagasuay sa Dios, magsabat sini.

36 Kag si lob nagsabat kay lehoba,
kag nagsiling

:

37 Yari karon, ak^ among tala-

mayon,
1 Ano bala ang akon igasabat sa imo ?

Ang akon kamut ibutang ko sa ibabaw
sang akon baba.

38 Sa makaisa naghambal ako, kag
indi ako magasabat

;

Bisan sa makaduha pa, apang indi ko
na paghimoon ini.

KAG nagsabat si lehoba kay lob
kutub sa alibutud sang madlus

kag nagsiling

:

2 Wagkusi, karon, subung nga laiaki,

ang imo mga hawak
;

Ako magapamangkot sa imo, kag pa-
gatudloan mo ako.

3 I Buut mo bala pagwalaon ang akon
paghukom,
Pagtagudilian mo ako sa pagpakata-

rung mo sa imo gid ?

4 I May butkon ka bala subung sang
Dios ?

I Sarang ka bala makadaguub nga
may tingug subung sa iya ?

5 Busa, pamuni-ka karon sang pagka-
!

halangdon kag sang pagkadaku,

I

Kag panaput-ka sing dungug kag hi-

i

maya.

j
6 Sabwag-ka sing mga kasingkal

sang imo kaakig,

I

Kag tuluka ang tanan nga palabilabi-

j

hon, kag papanluyaha sia.

I 7 Tuluka ang tanan nga palabilabi-

!
hon, kag pagpayauba sia,

j

Kag laglaga ang mga malauton sa ila

duug,

I

8 Tagoa sila nga tanan sing tingub
sa yab-ok,
Tabuni ang ila mga nawung sa kadu-

luni

;

9 Kag ako man magadayaw sa imo,
Kay nanginluwas ka kunta sa imo

too.

10 Yari karon, ang Behemjt, nga gin-

himo ko sia subung sa imo :

Nagakaon sia sing hilamon subung
sang baka.

II Yari karon, ang iya kusug yara
sa iya mga hawak.

676



40. 12. SI lOB. 41. 19.

Kag ang iya kabakuran sa mga kau-

gatan sang iya tiyan.

12 Ang iya ikog nagagiho subung
sang isa ka sedro,

Kag ang mga kaugatan sang iya mga
paa nagadilinawodawo ;

13 Ang iya mga tul-an mga mabakud,
subung sang mga tayhup nga tumbaga,
Kag ang iya mga bahin sang lawas

subung sang mga pintai nga salsalon.

14 Sia amo ang panganay sang mga
dalanon sang Dios.

Ang nagiiimo sa iya naghatag sa iya

sang iya sundang.

15 Kay ang mga kabukiran nagap'atu-

bas sing hilamon nga sa iya,

Nga didto ang tanan nga mga kasa-

patan sang mga latagon nagahalam-
pang,

16 Nagaluko sia sa idalum sang mga
kahoy nga lotus,

Sa palanagoan sang kakawayanan kag
sang hunub.

17 Ang mga kahoy nga lotus nagata-

bon sa iya sang ila landong,

Ang mga sause sang kasulgan nagali-

bot sa iya.

18 Yari karon, kon ang suba naga-
awas, sia indi malingkang.
Kag nagasalig gid sia, kon ang lor-

dan magsulud sa iya baba.

iMay makasarang bala sa pagduksol
sa guya niya
;Sapagdakup sa iya nga may raga

sihod sa pagtuhug sang iya sungad I

AA I SARANG mo bala makuha ang
» i Lebiatan sang taga ?

; Mapasalum mo bala ang ij'a dila sa

olehe sang bagobago ?

2 I Sarang ka bala makabutang sing

lubid sa iya ikog,

Kag matuhog mo bala sang duklat ang
iya sulang ?

3 i Magapadamu bala sia sing mga
pag-ampo nga sa imo ?

Kon I magahambal sia bala sa imo
sing mga polong nga matam-is ?

4 I Magapakigkatipan bala sia sa imo,
Agud nga pagbatonon mo sia nga

alagad nga sa gihapon ?

5 I Magahampang ka bala sa iya su-

bung sa pispis,

Kon pagahigtan mo bala sia nga sa

imo mga kabataan nga babae ?

6 ^Magasimpon bala ang mga ma-

ngingisda sa paghimo sing palangitan-an
sa iya ?

I Pagapahaton nila sia bala sa mga
manugbaligya ?

7 I Pagatabunan mo bala ang iya pa-
nit sang mga baslay,

Kon ang iya olo sang sibat sang
mangingisda ?

8 Ibutang ang imo kamut sa ibabaw
niya;
Makadumdum ka sang inaway, kag

indi ka na gid magbalik.

9 Yari karon, nga ang paglaum sa

nagaduksul sa iya, ginalahugan,
Kay bisan sa iya lamang panulok

i indi bala pagpunawon ?

10 Wa!a gid sing labing makahas nga
magpukaw sa iya

;

Busa, i sin-o bala ang sarang maka-
tindug sa atubangan nakon ?

II i Sin-o bala ang naghatag sa akou
sing una, agud nga ako maguli sa iya ?

Ang tanan nga yari sa idalum sang
langit akon sia.

12 Ako indi maghipus sang iya raga
bahin,

Bisan sa nahanungud sang iya kusug,
bisan sa katahum sang iya bayhon.

13 i Sin-o bala ang magbukas sang
atubangan sang iya panapton ?

I Sin-o bala ang magpangahas sa pag-
sulud sa sampaw nga ilidas sang iya
mga ngipon ?

14 I Sin-o bala ang magabukas sang
mga gawang sang iya nawung ?

Sa palibot sang iya mga ngipon yara
ang kakugmat.

15 Puno sang palabilabi among mga
idas nga nagahum.au sang iya mga
taming

;

Nga natakpan sila, nga pinat-inan sila

sing mapiot gid.

16 Ang isa nagatingub sa isa,

Nga ang hangin indi makaagi sa
tunga nila

;

17 Ang tagsatagsa nagatapik sa iya
kasilingan,

Nagatingub sila kag indi sila naga-
bulag.

18 Ang iya raga pagpanimahaon na-
gapagowa sing kapawa,
Kag ang iya mga mata subung sila

sang mga ilalakub sang pamanagbanag.
19 Sa iya baba nogagulowa ang mga

kilat,

Kag nagapalagyo ang mga alipalok

nga kalayo.
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41. 20. SI lOB. 42.8.

20 Sa iya mga ilong nagagowa ang
aso,

Subung sang sa isa ka kolon sa ibahaw

smn kalayo nga ginatayhupan, kag su-

bung sang sa kawa,
21 Ang iya gininhawa nagasudlib

sang mga uling,

Kag sa iva baba nagagowa ang dab-

dab.
22 Sa iya tingkoy nagapuyo ang ka-

bakuran,
Kag nagalumpat sa atubangau niya

ang kakugmat.
23 Ang mga bahin nga mahomok

sang iya unud ginapapilit.

Yara sila nga mga malig-on sa iya,

kag indi m.ationg.

24 Ang iya tagiposoon malig-on su-

bung sang isa ka bato,

I\'fabakud subung sang naidalum nga
bato sang galingan.

25 Sa iya pagtmdug may kahadluk
ang mga labing makusug ;

Kag bangud sang ila kakugmat wala
sila sa ila.

26 Kon magsuntok sa iya nga may
hinganiban, walay pulus iiii,

Subung man ang bangkaw, kag ang
sumbiling kag ang limbutong.

27 Ginakabig niya subung sang da-

gami ang salsalon,

Subung sang gatong nga gabuk ang
tumbaga.

28 Ang lubid sang pana indi makapa-
palagyo sa iya

;

Ang mga bato sa habyog nagakahimo
sa iya nga mga alikabo.

29 Ang pakang ginakabig niya nga
alikabo,

Kag sa uyuguyug sang sumbiling na-

gakadlaw sia.

30 Sa idalum niya may mga matalum
nga mga bika

;

Ginahumlad niya ang iya ligis sa iba-

baw sang lunang.

31 Ginapabukal niya subung sang isa

ka kawa ang mga kadadalman sang mga
tubig,

Kag ginahimo niya ang dagat subung
sang isa ka kolon sang manugpahamut.

32 Sa olehe niya ginapasidlak niya

ang banas,
Nga ang kadadalman daw sa uban.

33 Wala sia sing kaangay sa ibabaw
sang duta:

Ginhimo nga wala gid sing nahad-

iukan.

34 Nagatan-aw sia sa tvalay kahadluk
sang tanan nga nagatindug,
Hari sia sa ibabaw sang tanan nga

mga kasapatan nga dimaghagup.

Si lob nagspacbtis kag; na^abatag sing Iiimaya sa

Dios ; sang olehe nagaatnpo sia tiingitd sang iya

tnga £if>yan kag nakadangat sing dapli nga

(iahaniungaya sang pamono

KAG si lob nagsabat kay lehoba
kagnagsiling:

2 Nakilala ko, nga ang tanan masa-
langan mo,
Kag nga wala sing sin-o nga maga-

timulang sa imo sa pagtuman sa isa ka
katuyoan.

3 "
I Sin-o bala ang nagapadulum nga

v/alay ihibalo sang laygay ?
"

Ngani ginbuut ko sa pagpahayag sa

iya, kag wala ko s'a mahangup
;

Mga butang ini sila ngi tama ka mga
katingalahan sa akon kag wala ko sila

raahibaloi.

4 Pamatii, ginaampo ko sa imo, kag
magahambal ako.

Pagapamangkoton ko ikaw, kag ikaw
magatudlo sa akon.

5 Ang akon idulungug makabati sa

imo,
Apang karon ang akon mala naga-

tan-aw sa imo.
6 Ngani, nagadumut ako saakon kau-

galingon kag nagahinulsul ako
Sa yab-ok kag sa abo.

7 Kag nahanabu nga sa tapus nga
naghamba) si lehoba sining mga polong
kay lob, si lehoba nagsiling kay Elipas,

ngaTemanhon; "Ang akon kaakig na-

gadabdab batok sa imo kag batok sa

imo duha ka abyan, kay wala kamo
maghambal nahanungud sa akon sing

nagakaigo, subung sang akon alagad nga
si lob.

8 Busa karon, kumuha-kamo nga sain-

yo sing pito ka tinday nga baka kag sing

pi to ka karnero, kag pumakadto-kamo
sa akon alagad nga si lob kag magha-
lad-kamo sing halad nga sinunog tungud
sa inyo, kag nga ang akon alagad nga si

lob mag-ampo tungud sa inyo. Kay
indi ako nagauyon kondi sa iya nawung,
agud nga indi ako maghimo sa inyo

so)io sang inyo kabuangon ; tungud kay
wala kamo maghambal nahanungud sa

akon sang nagakaigo, subung sang akon
alagad nga si lob.
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42. 9. SI lOB. 42. 17.

9 Kag si Elipas, nga Temanhon, kag
si Bildad, nga Suanhon, kag si Sapar, nga
Nahamanhon, naglalakat sila kag ginhi-

mo nila sono sang ginsiling ni lehoba sa

ila ; kag si lehoba nagpauyon kay lob.

10 Kag ginuli ni lehoba ang daan
nga kahimtangan ni lob, sa tapus nga
makapangamuyo sia tungud sa iya mga
abyan ; kag gindugangan niya sing dapli

ang tanan nga mga butang nga nangin-
iya anay ni lob.

11 Kag nag-alabut sa iya ang tanan
niya nga mga utiid nga lalaki kag ang
tanan niya nga mga utud nga babae,
kag ang tanan nga sadto nagpakilala
sa iya, kag nagkalaon sila upud sa iya
sing tinapay sa iya balay ; kag nagbuluy-
log sila sa iya, sa i3'^a mga kalisud, kag
ginlipay nila sia sa sadtong tanan nga
kalainan nga sa ibabaw niya ginpadala
ni lehoba ; kag ang tagsatagsa sa ila

naghatag sa iya sing isa ka panid nga
kuarta, kag isa ka singsingngabuiawan.

12 Kag ginpakamaayo ni lehoba ang

kaolehian ni lob sing labi sang iya pa-
muno. Kag nagtagiya sia sang napulo
kag apat ka libo nga obeha, kag anum
ka libo nga kamelyo, kag isa ka libo ka
tagduhaduha nga mga baka, kag isa ka
libo nga mga asno nga bakiya.

13 Kag may pito sia ka anak nga lala-

ki kag tatlo ka anak nga babae.
14 Kag ginhingalanan niya ang isa nga

si lemima; kag ang ikaduha siKesia;
kag ang ikatlo, si Keren-Hapuk.

15 Kag. wala sing nakita nga mga ba-
bae nga mga maayoaj'-o, subung sang
mga anak nga babae ni lob, sa bug-os
nga duta ; kag ginhatagan sila sang ila

amay sing panublion sa tunga sang ila

mga litud nga lalaki.

^
16 Kag sa tapus sini nagkabuhi si lob

sing isa ka gatus kag kap-atan ka tuig,

kag nakita niya ang iya mga anak, kag
ang mga anak sang iya mga anak, tub-
tub sa ikap-at ka kaliwatan.

1/ Kag namatay si lob nga tigulang
kag puno sing mga adlaw.
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ANG

MGA SALMOS.

TOLON-AN I.

Kabulahanan sang mga matarung kag silot

sang tnfa malaut.

1BULAHAN arig tawo nga wala ma-
galakat sa mga pagpakigsapul sa

mga malaut,
Kag v/ala man magatindug sa dalan

sang mga makasasala,
Kag wala man magalingkod sa ling-

koran sang mga mayubiton ;

2 Kondi sa kasogoan ni lehoba yara

ang iya kawilihan,

Kag sa kasogoan niya nagapamalan-
dong sia sa adlaw kag sa gab-i.

3 Kag roanginsubung sia sang kahoy
nga natanum sa luyo sang mgakasapaan
sang mga tubig,

Nga nagabunga sa iya panag-or,

Kag ang iya dahon indi malaiim

;

Kag ang tanan nga ginahimo niya,

nagabugana.
4 Indi subung sini ang mga malaut

;

Kondi subung sang alikabot, nga gi-

nadaldal sang hangin.

5 Ngani, indi magatilindug ang mga
malaut sa paghukom,
Kag ang mga makasasala indi man sa

katilinglan sang mga matarung.
6 Kay kilala ni lehoba ang dalan sang

mga matarung,
Apang ang dalan sang mga malaut

mawala.

Mga pag away kag pagdaug sang Mesias.

21 KAY ngaa bala nagahilimbon ang
katawohan,

Kag ang mga kabanwaanan nagahulu-

nahuna sing walay pulus ?

2 Ang mga hari sa duta, nagalilingkod

Kag ang mga punoan nagasalapul sing

tingub
Batok kay lehoba, kag batok sa iya

Hinaplas, nga nagasilUing

:

3 " Bugrason-ta ang ila mga higot,

Kag ipilak-naton ang ila mga lubid."

4 Ang nagapuyo sa kalangitan maga»
kadlaw,

Ang Ginoo magayubit sa ila.

5 Niyan magapamxolong sia sa ila sa

iya kaakig,

Kag pagalisangon niya sila sa iya ka-

aligutgut

:

6 " Binufang ko ang akon hari sa iba-

baw sang Sion,

Nga bukid sang akon pagkabalaan."

7 Pagaisugid ko ang palatukuran:

Si lehoba nagsiling sa akon : " Ang
akon anak amo ikaw ;

Ginpanganak ko ikaw karon.

8 Pangayo-ka sa akon, kag pagaiha-
tag ko sa imo ang mga katawohan nga
panublion,

Kag nga imo kaugalingon ang mga
kaukbungan sang duta.

9 Pagaboongon mo sila nga may
patok nga salsalon

;

Pagadugmukon mo sila subung sang
banga sang maninihon."

10 Kag karon, mga hari, magmangin-
alamon-kamo

;

Balaton-kamo sing pagsaway, mga
hukom sang duta.

11 Alalagad-kamo kay lehoba nga
may kahadluk,

Kag kalasadya-kamo nga may pagku-
rug.

12 Haluki-ninyo ang Anak nga lala-

ki, basi pa nga indi sia maakig, kag nga
kamo indi magkaladula sa dalanon

;

Kay ang iya kaakig sa madali maga-
dabdab.

Mga bulahan ang tanan nga mga
nagapalanilong sa iya.
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3. 1. MGA SALMOS. 5. 7.

Pagkatutum sang Oios sa malaut nga kapalaran.

Sahnos ni Dahid, sang nagpalagyo sia

sa ainhangan ni Absalom, nga
iya anal:.

3 OH lehoba, \ nga pagkadamu sang
akon mga kasumpung

!

i
Nga pagkadamu sang mga nagati-

lindug batok sa akon !

2
J
Nga pagkadamu sang mga nagasi-

liling sa akon kalag

:

" Wala sing kaluwasan nga sa iya sa

Dios !

"

Sela.

3 Apang ikaw, oh lehoba, amo ang
kalasag sa palibot nakon,
Ikaw ang akon himaya kag ang na-

gapatukhayaw sang akon olo.

4 Sa akon tingug nagatuaw ako kay
lehoba,
Kag sia nagasabat sa akon gikan sa

bukid sang iya pagkabalaan. Sela.

5 Nagahigda ako, kag nagatolog,
Kag nagamata ako ; kaj'^ si lehoba

nagaagubay sa akon.
6 Indi ako nagakahadluk sa napulo

ka linibo nga mga banwa,
Nga nagakalatay palibot batok sa

akon.

7 Tindug-ka, lehoba; luwasa ako,
Dios ko

;

Kay ikaw nagapilas sa tanan ko nga
mga kaaw^ay sa pisngi

;

Ang mga ngipon sang mga malaut
ginaboong mo.

8 Nagagikan kay lehoba ang ka-
luwasan

;

Ang imo pagkamaayo manginsaiba-
baw sang imo banwa. Sela.

Pangamuyo sa Dios sa kalilisdan.

Sa Pangolo nga musiko. Sa Neginot.

Sahnos ni Dahid.

4SABTA ako, kon ako magtuaw, oh
Dios sang akon katarungan

:

Sang yarn ako sa kalilisdan, ginapa-
hamtang mo ako sa kalaparan.
Malooy-ka sa akon, kag pamatii ang

akon pangamuyo.
2 Mga anak sang mga lutaw, i tubtub

pa san-o bala pagakabigon-ninyo nga
kahuluy-an ang akon kadunganan ?

I Tubtub pa san-o bala magahigugma
kamo sang walay pulus, kag magapa-
ngita kamo sang kabutigan ? Sela.

3 Busa, mahibaloan-ninyo, nga pi-

nain ni lehoba ang nagahigugma sa iya

;

Si lehoba nagapamati, kon ako mag-
tuaw sa iya.

4 Magkalalisang-kamo, kag indi kamo
magpalakasala.
Maghalambal-kamo sa inyo tagiposo-

on. sa inyo higdaan, kag maghilipus-
kam.o. Sela.

5 Maghalad-kamo sing mga halad sa
katarungan,
Kag magsalig-kamo kay lehoba.
6 Madamu ang nagasiling: "iSin-o

bala ang magapahayag sa akon sang
maayo ?

"

Ibayaw sa amon, oh lehoba, ang ka-
pawa sang imo nawung.

7 Ikaw nagahatag sing kalipay sa
akon tagiposoon,

Labi pa sa ila sa panag-on nga naga-
damu ang ila uyas kag ang duga sang
ubas.

8 Nagahigda ako sa kalinong, kag
subung man nagakatolog ako

;

Kay ikaw lamang, lehoba, ang naga-
papuyo sa akon nga may kalig-unan.

Mga kalalat-an nga nagahulat sa mga malaut ; mga
pagpakamaayo nga ginatigana sa mga mataruag.

Sa Pangolo nga musiko. Sa Nehilot.

Sahnos ni Dahid.

5LINGA, oh lehoba, ang akon mga
polong

:

Talupangda ang akon kainit.

2 Dunga ang tingug sang akon pag-
ambahan, Hari ko, kag Dios ko,

Kay sa imo magapangamuyo ako.

3 Oh lehoba, sa kaagahon pagapama-
tian mo ang akon tingug.

Sa kaagahon nagaatubang ako sa imo,
kag nagahulat ako.

4 Kay ikaw, indi ka isa ka Dios, nga
nagakalipay sa kalautan

:

Ang malaut indi makapuyo upud sa

imo.

5 Indi makapangatubang sa imo ang
mga bugalon.
Nagadumut ka sa tanan nga nagahi-

mo sing kalautan.
6 Pagabungkagon mo ang tanan nga

nagahambal sing butig.

Ang tawo nga makidugo kag malim-
bongon pagakangil-aran ni lehoba.

7 Kag ako, sa kabugana sang imo ka-

looy, magasulud ako sa imo balay ;

Magayaub ako nayon sa Simbahan
sang imo pagkabalaan, sa imo kahadluk.
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5.8. MGA SALMOS. 7.8.

8 Mandoi ako, lehoba, sa imo kata-

rungan, baiigud sang akon mga kaaway
;

Tadlunga sa una nakon ang imo dalan.

9 Kay walay katadlung sa ila baba,
Aug ila kasudlan mga kagulub-an

lamang
;

Lulubngan nga naganganga ang iya
totonlan,

Upud sang ila mgadila magaologolog
sila.

10 Pakabanyagaa sila, oh Dies,
Magkaholog sila bangud sang ila gid

nga mga pagsinapul.
Bangud sang kadamuon sang ila mga

paglalis, pukana sila, kay nagasulum-
pung sila batok sa imo.

11 Niyan magakalasadya ang tanan
nga mga nagapalanilong sa imo

;

Sa gihapon magahinugyaw sila, kay
ginaapinan mo sila.

Kag sa imo magakalalipay ang mga
nagahigugma sang imo ngalan.

12 Kay ikaw, oh lehoba, magapaka-
maayo sa matarung. Pagalikupan mo
sia sing kaayohan, subung sang isa ka
kalasag.

Si Dabid aaj^adangup sa kalooy sang Dios, sa

pagdangat sing patawad kag kaluwasan.

Sa Pa?igolo nga miisiko, Sa Neginot

sa Seminit. Sabnos ni Dabid.

6IEHOBA, ayaw ako pagsabdonga sa
imo kasingkal,

Kag ayaw ako pagsiloti sa imo kaakig.

2 Kaloo3'^e ako, oh lehoba, kay gina-
luyahan ako.

Ayoha ako, oh lehoba, kay ang akon
mga tul-an nagakalisang.

3 Subung man ang akon kalag ginali-

sang kaayo ; kag ikaw, lehoba, i tubtub
pa bala san-o ?

4 Balik-ka, oh lehoba, luwasa ang
akon kalag

;

Luwasa ako tungud sang imo kaloo}^

5 Kay sa kamatayon wala na sing na-

gasambit sa imo

;

i Sin-o bala ang magadayaw sa imo
sa lulubngan ?

6 Linapyo ako sa pagbakho
;

Sa tanan nga kagab-ihon ginapasanaw
ko ang akon higdaan,
Ginabunyagan ko ang akon talapakan

sang akon mga luha.

7 Ang akon mga mata nagaalas-as sa

kasubu,

Nagatiligulang sila bangud sang tanan
nga mga pagpiot sa akon.

8 Palayo-kamo sa akon, tanan kamo
nga nagahilimo sang kalautan

j

Kay si lehoba nagapamati sang tingug
sang akon paghibi.

9 Si lehoba nagapamati sang akon
pagpakilooy

;

i
Ginabaton ni lehoba ang akon pagpa-

i
ngamuyo,

I 10 Magakalahuya, kag magakalalisang
sing daku ang tanan nga mga kaaway
nakon

;

Magatalalikod, kag pagapakahuy-an
' sila sing hinali gid.

!
Si Dabid, nga nalibutaa sang iya tnga kaaway,

{

nagasalig sa Dios, kag nagapahayag
sang iya pagkawalay sala

Si

sKiig iya pagKiiwuiiiy saia.

gaion ni Dabid, nga gin-amhahan niya
kay lehoba, nahanungud sa mga

polong ni Kus, nga atiak

ni Benyamin.

7IEHOBA, nga akon Dios, sa imo
nagapanilong ako

:

Luwasa ako, sa tanan nga nagalagas
sa akon, kag patimawaa ako.

2 Basi pa ayhan nga kusniton ang
akon kalag subung sang leon nga naga-
gus-ab, sa wala sing sin-o nga makabawi.

3 lehoba, nga akon Dios, kon ini gin-

himo ko,

Kon may diri sa akon kamut nga ka-

lautan,

4 Kon bayaran ko sing malain ang
makidaiton sa akon,
Kag kon ako naghublas sa akon ka-

sumpung sa walay kabangdanan,
5 Paglagson sang kaaway ang akon

kalag kag malambut sia
;

Kag lapakon niya sa duta ang akon
kabuhi,
Kag hologon sa yab-ok ang akon hi-

maya.
6 Tindug-ka, oh lehoba, nga may ka-

singkal.

Panginlabaw-ka sa tunga sang mga
kaakig sang akon mga kasumpung ;

Kag pagmata-ka sa pagkari sa akon.
Ginsogo mo ang paghukom.

7 Kag maglibut sa imo ang katipunan
sang mga banwa,
Kag sa ibabaw nila magbalik-ka sa

mataas.
8 Si lehoba maghukom kunta sa mga

banwa.
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7.9. MGA SALMOS. 9. 4.

Hukmi ako, oh lehoba, sono sa akon
katarungan kag sono sa akon pagkalu-
bus.

9 Matapus karon ang kalaut sang
mga banyaga, kag palig-ona ang mata-
rung.
Kay, oh Dios nga matarung, naga-

tungkad ka sang mga tagiposoon kag
sang mga tagimislon.

10 Ang akon taming yara sa Dios,

Nga nagakiwas sa. mga matadlang
sing tagiposoon.

11 Ang Dios amo ang matarung nga
hukom,
Kag isa ka Dios nga nagakaakig sa

tanan nga adlaw.
12 Kon ang malaut indi magliso,

pagabairon niya ang iya hinganiban
;

Nasanting na ang iya pana, kag gi-

naaman na niya,

13 Subung man nakahimos na sia nga
sa iya sing mga galamiton nga sa ka-

matayon,
Ang iya mga baslay, nga pagapadab-

dabon niya.

14 Yari karon, ang tnadaiiton ginasa-

kitan na, nga sa kalaglagan.
Nagapanamkon sia sing pangabudla-

yan, kag nagaanak sing butig.

15 Nagakutkat sia sing bobon, kag
ginapadalum niya,

Kag sa kotkot nga iya ginhimo, ma-
holog sia.

16 Ang iya pagpangabudlay pagapa-
balikon sa iya olo,

Kag ang iya pagpanlugus magapanaug
liwan sa iya alipuduwan.

17 Pagadayawon ko si lehoba, sono
sa iya katarungan,
Kag magaambahan ako sang ngalan

ni lehoba nga Labing-Mataas.

Ang Dios mahimayaon tungud sang iya binufaatan

kag tungud sang iya kaayo bangud sa

mga tawo.

Sa Pangolo nga musiko, Sa Gitit. Salmos
ni Dabid.

OH lehoba, nga amon Ginoo, j nga
pagkadaku sang imo ngalan sa bug-

os nga duta,

Nga pinahamtang mo ang imo himaya
sa ibabaw sang kalangitan !

2 Sa baba sang mga magamay kag
sang rnga nagasoloso tinukud mo ang
kalig-unan,

Sa kabangdanan sang imo mga ka-
sumpung,
Sa pagpahipus sa kaaway kag sa

manugtimalus.
3 Kon magtan-aw ako sang imo ka-

langitan, mga binuhatan sang imo mga
tudlo,

Ang bulan kag ang kabitoonan nga
imo ginpalig-on,

4 Nagasiling ako : "
i Sin-o bala ang

tawo, agud nga pagpadumdumon mo
sia,

Kag ang anak sang tawo, nga padu-
awon mo sia ?

"

5 Kay ginhimo mo sia nga kubusku-
bus sa mga manugtunda,
Kag ginpurungpurungan mo sia sing

himaya kag kadunganan.
6 Ginapakaginoo mo sia sa mga binu-

hatan sang imo mga kamut,
Ang tanan ginbutang mo sa idalum

sang iya mga tiil

:

7 Ang mga obeha, kag ang mga baka,
alangay nga tanan,
Kag subung man ang mga kasapatan

sa latagon :

8 Ang mga pispis sa kalangitan, kag
ang mga isda sa kadagatan :

Tanantanan nga nagaagi sa mga
alagyan sang dagat.

9 Oh lehoba, Ginoo namon,
i
Nga pagkadaku sang imo ngalan sa

bug-OS nga duta

!

Mga pagpasalamat ni Dabid sa Dios sang pagdaug
niya sa iya mga kaaway.

Sa Pangolo tiga musiko. Sa Mutlaben.
Salmos ni Dabid.

9 PAGADAYAWON ko ikaw, oh
lehoba, sa bug-os ko nga tagipo-

soon
;

Pagaipanugid ko ang tanan mo nga
mga kalatingalahan.

2 Magakalipay ako kag magahugyaw
sa imo ;

Igaambahan ko ang imo ngalan, oh
Labing-Mataas.

3 Tungud kay nagatalalikod ang akon
inga kaaway

,

Nagakalapukan kag nagakalawala sila

sa atubangan mo.
4 Kay giriaagubay mo ang akon ka-

tadlungan kag ang akon kasaba

;

Nagalingkod ka sa imo lingkoran nga
harianon nga matarung nga hukom.
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9.5. MGA SALMOS. 10.8.

5 Ginasabdong mo ang mga katawo-
han, ginapalaglag mo ang malaut,
Ginapanas mo ang ila ngalan sa giha-

pon kag sa walay katubtuban.
6 Natapus sa gihapon ang mga pag-

panghapay sang mga kaaway

;

Ang mga kabanwaanan ginbungkag
mo,
Ang ila handumanan nadula kaupud

nila.

7 Apang si lehoba magapadayon sa

gihapon

;

Ginhanda niya ang iya lingkoran nga
harianon sa paghukom.

8 Kag sia magahukom sa kalibutan

nga may katarungan,
Sia magahukom sa mga banwa nga

may katadlungan.

9 Kag si lehoba manginalaypan sang
pinigos,

Alaypan sa dag-on sang kalilisdan.

10 Kag sa imo magapanalig ang mga
nakakilala sang imo ngalan,

Tungud kay ikaw, oh lehoba, wala
ka magabiya sang mga nagapalangita

sa imo.

11 Alambahan-kamo kay lehoba, nga
nagapuyo sa Sion

;

Ibalita sa tunga sang mga kabanwa-
anan ang iya mga binuhatan.

12 Kay sang nagausisa sia sang dugo,
ginapanumdum niya sila

;

"Wala sia magakalipat sang pagtiiaw

sang mga nalisdan.

13 Kalooye ako, lehoba;
Tiiluka ang kasakit figa ginaantus ko

sa mga nagadulumut sa akon,
Nga ginabangon mo ako sa mga ga-

wang sang kamatayon

;

14 Agud nga ikapanugid ko ang tanan
mo nga mga pagdayaw,
Sa mga gawang sang anak nga babae

sa Sion,
Magkalipay ako sa imo kaliiwasan.

15 Nagsalalup ang katawohan sa boho,
nga ila ginhimo.
Sa siod gid nga ila gintago, nasiod ang

ila mga tiil.

16 Si lehoba nagpakilala ; sia nag-
agubay sang katadlungan

;

Ginasiod niya ang malaut sa binuha-
tan sang iya mga kamut. Higayon.

Sela.*

* Higayon, Sehi, mga ngalan sa musi-
ka, nga walay kahologan nga malig-on.

17 Ang mga malaut pagapalitonon sa
inpierno

:

Ang tanan nga katawohan, nga naga-
kalalimot sa Dios.

18 Kay indi sa gihapon pagahikalim-
tan ang imol,
Bisan ang paglaum sang mga imol

madula sing dayon.
19 Tindug-ka, oh lehoba ; indi mag-

makusug ang tawo

;

Paghukman kuuta ang mga katawo-
han sa atubangan nimo.

20 Pahadluka sila, oh lehoba,
Magkilala ang katawohan nga mga

tawo lamang sila. Sela.

Si Dabid nagapangayo sang pagtabang sang Giaoo.

-irs iNGAA bala malayo ka, oh le-
Iv^ hoba,
Kag nagapanago ka sa dag-on sang

mga kalisdanan ?

2 Tungud sang palabilabi sang malaut,
ginaupud ang imol

:

Pagadakpon sila sa mga pasuhot nga
ila ginapuhon.

3 Kav nagapadayaw ang malaut sang
handum sang iya kalag

;

Kag mahakug sia, nagapakamaayo
sia, gintamay niya si lehoba.

4 Ang malaut nagasiling nga may
nawung nga palabilabihon :

" Sia wala
magausisa."

"
i
Walay Dios 1 " Yari karon ang

tanan niya nga mga hunahuna.

5 Ang iya mga dalan mga malig-on
sa tanan nga dag-on

;

Ang imo mga tulumanon tuman ka-

taas sa atubangan niya.

Ginahuyup niya ang tanan niya nga
mga kasunipung.

6 Nagasiling sia sa iya tagiposoon

:

" Indi ako mationg bisan san-o nga
dag-on.
Sa kaliwatan kag sa kaliwatan ginalip-

dan ako batok sa kalainan."

7 Puno ang iya baba sang pagkama-
laut, kag sang mga daya kag sang
pagpamigos

:

Sa idalum sang iya dila yara ang pa-
ngabudlay kag kalautan.

8 Nagapuot sia sa malapit sang mga
kaumhan

;

Sa mga pulut-an ginapatay niya ang
wala sing sala

;

Ang iya mga mata nagapanilag sa
walay palad.
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11. 9. MGA SALMOS, 12. 6.

9 Nagatiid sia sa tago, subung sang
leon gikan sa iya palanagoan

;

Nagatiid sia sa pag-agaw sa nalisdan

:

Ginaagaw niya ang nalisdan, nga gi-

naguyud niya .upud sang siod niya.

10 Nagakolo sia, nagakuub sia,

Kag nagakaholog sa idalum sang iya

kusug ang mga walay palad.

11 Nagasiling sia sa iya tagiposoon :

" Nagakaliniot ang Dios,

Ginatago niya ang iya nawung ; wala
gid sia sing makita."

12 Tindug-ka, oh lehoba nga Dios;
bayawa ang imo kamut,
Ayaw pagkalimti ang mga nalisdan.

13 iNgaa bala ginatamay sang ma-
laut ang Dios,
Kag sa iya tagiposoon nagasiling sia :

" Wala ikaw magaiisisa ?
"

14 Wala}'^ sapayan ikav/ nakakita,
kay ikaw nagatuluk sang pangabudlay
kag kalisdanan, sa pagtimalus 5(? iya

tungud sa imo kamut.
Sa imo nagapanugyan ang walay pa-

lad

;

Ikaw amo ang dalangpan sang ilo.

15 Balia ang butkon sang malaut,
Kag iisisaon-mo ang kalautan sang

tawo nga malaut tubtub nga wala ka
sing masapwa sa iya.

16 Si lehoba, amo ang Hari nga walay
katapusan kag sa gihapon. Ginalaglag
ang katavv'ohan sa idalum sang duta.

17 Ang handum sang mga mapainu-
buson ginpamatian mo, oh lehoba.

Palig-una ang ila tagiposoon. Mag-
matalupangdon ang imo idulungug,

18 Sa paghimo sing katadlungan sa
ilo kag sa pinigos,

Agud nga ang mamalatyon indi na
gid magmanugpamahng sa duta.

An2 Dios nagaluwas saqg mga iya, kag

nagasilot sa mga maiaut.

Sa Pangolo nga musiko. Salnios >ii Dahid.

j A KAY lehoba nagapanilong ako.
I i iNgaabala nagasiling kamosa akon
kalag

:

" Paiagyo-kamo sa inyo bukid, subung
sang pispis ?

2 Kay yari karon, ang m.alaut naga-
bingat sang iya mga pana

;

Ginapaigo nila ang ila baslay sa lubid,

Sa pagpana sa madulum sa mga ma-
tadlung s;ng tagiposoon.

3 Kon magkalaguba ang mga palatu-
kuran,

i ano bala ang pagahimoon sang
matarung ?

"

4 Si lehoba yara sa Simbahan sang
iya vagkabalaan,
Ang lingkoran nga harianon ni leho-

ba yadto sa langit

;

Ang iya mga mata nagatan-aw, ang
iya mga ilalakub nagatunkad sa mga
anak sang mga tawo.

5 Si lehoba nagatilaw sa matarung,
Apang sa malaut kag sa nagahigugma

sa paglugus nagadumut ang iya kalag.

6 Sa m.ga malaut magapaulan sia sing
mga siod,

Sing kalayo kag asupre. Ang mga
alimpolos nga kalayo manginbahin sang
tagayan nila.

7 kay si lehoba nga matarung naga-
higugma sang mga buhat nga matarung ;

Nagataniud ang iya nawung sa tawo
nga matadlung.

Ang kabutigan nagahari sa mga tawo ; ang

Dios inaminattid-on.

Sa Pangolo nga musiko. Sa Seminit.

Salmos ni Dahid.

iO LUWASA. oh lehoba, kay nagka-
•^ laubus ang mga balaan

;

Kay nagtalaliwan ang mga matutum
sa tunga sang mga anak sang mga tawo.

2 Kabutigan ang ginapakighambal
sang tagsatagsa sa masigniya ka tawo

;

Sa mga bibig nga madinayawdaya-
won, kag sa isa ka tagiposoon nga lina-

pid nagahambal sila.

3 Ginalaglag ni lehoba ang tanan nga
m.ga bibig nga madinayawdayawon, ang
dila nga nagahambal sing mga pagda-
yawdayaw,

4 Nga nagasiling :
" Tungud sang a-

mon mga dila magalandas kami

;

Ang anion mga bibig yari sa amon

:

I sin-o bala ang ginoo namon ?
"

5 " Tungud sang paghapay sa mga na-
lisdan, tungud sa mga pagpanghayhay
sang mga nasit-an,

Karon magatindug ako," magasiling si

lehoba,
"Pagaihatag ko ang kalu^asan sa

sadtong hinuyup."
6 Ang mga polong ni lehoba, mga

polong nga matinlo,
Subang sang pilak nga inulay sa isa

ka kolon, sa duta,

Nga tinunaw sing makapito.
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12.7. MGA SALMOS, 16.1.

7 Ikaw, lehoba, pagabantayan mo
sila;

Pagaapinan mo sila sa gihapon sa sini

nga kaliwatan.
8 Nagadalayandayan sa bisan diin ang

mga malaut,
Kon ginapakataas ang labing talama-

yon sa tunga sang mga anak sang mga
tawo.

Pagdan^up sa Dios sa kaliiisdan ; malipayon

nga pagsalig sa iya.

Sa Pangolo nga musiko. Salmos ?ii

Dahid.

40 iTUBTUB pa bala san-o, oh le-

1^ hoba ? l Pagakalimtan mo bala

ako sa gihapon ?

1 Tubtub pa bala san-o nga pagpana-
goon mo ang imo nawung sa akon ?

2 I
Tubtub pa bala san-o ikabutang ko

ang mga pangaman sa akon kalag,

Ang kasubo sa akon tagiposoon sa

adlawadlaw ?

i Tubtub pa bala sano palabawon mo
sa akon ang akon kaaway ?

3 Oh, tuluka kag sabta ako, lehoba
nga akon Dios.
Hatagi sing kapawa ang akon mga

mata, basi magtolog ako sa kamatayon,
4 Agud nga indi magsiling ang akon

kaaway :
" Dinaug ko sia ;

"

Kag ang akon mga kasumpung indi

magkalalipay, kon makadanlog ako.

5 Apang ako, nagapanalig sa imo
kalooy.
Magkalipay kunta ang akon tagipo-

soon sa imo kaluwasan.
6 Magaambahan ako kay lehoba,
Kay ginhimo niya sa akon ang kaayo-

han.

Aag pagkatnalatiton sang mga tawo.

Sa Pangolo nga tmisiko. Salmos
ni Dabid.

4 A NAGASILING ang buangbuang
it sa iya tagiposoon :

" Walay Dios."

Nagakaladunut sila, naghilimo sila

sing mga buhat nga makangingil-ad
;

Wala sing may nagahimo sing maayo.
2 Si lehoba nagatamud kutub sa mga

langit sa mga anak sang mga tawo,

Sa pagtan-aw kon may iban nga ma-
hinantupon, nga nagapangita sa Dios.

3 Ang tanan nagtalalang ; nagkala-

dunut sila sing tingub

:

Wala sing may nagahimo sing maayo,
bisan isa lamang.

4 I Manginwala bala sing pagkilala
ang tanan nga mga nagahilimo sing;

kalautan ?

Ginakaon nila ang akon banwa, su-

bung sang nagakaonsila sing tinapay.

Wala sila magapanawag kay lehoba.

5 Didto magakulurug sila sa kaha-
ngawa

;

Kay ang Dios yara sa tunga sang ka-
liwatan nga matarung.

6 Ginapakahuy-an ninyo ang laygay
sang imol ; apang si lehoba amo ang
iya dalangpan.

7 i
Kabay pa nga maggikan sa Sion

ang kakiwasan sang Israel

!

Kon papaulion ni lehoba ang mga
bihag sang iya banwa, magakasadya si

lakob, kag magakalipay si Israel.

Mga kinaugali sang matuud nga matinoohon.

Salnios ni Dabid.

'jC lEHOBA, csin-o bala ang maga-
*^ puyo sa imo layanglayang ?

1 Sin-o bala ang raagapuyd sa bukid
sang imo pagkabalaan ?

2 Ang nagagawi sing matadlung kag
ang nagabuhat sang katarungan,
Kag nagahambal sing kamatooran sa

iya tagiposoon :

3 Ang wala magapatopato sa iya

dila,

Bisan nagahimo sing malain sa iya

masigkatawo,
Bisan batok sa iya masigkatawo wala

magahuput sing pasipala.

4 Sa iya mga mata dapat pagtama-
yon ang tampalasan ; kag ginapadungan
niya ang mga nagakahadluk kay lehoba.

Kon nakapanumpa sia sa kalainan

niya, wala sia magabalhin.

5 Sia wala magahatag sang iya pilak

nga sakaan,
Bisan nagabaton sia batok sa wala

sing saia sing hamham.
Ang nagahimo sini nga mga butang,

indi nga mas-a malingkang.

Pagsaijg kag kalipay sang nagatoo.—Kalig-unan

sang kabuhi nga walsy katapiisan.

Miktam ni David.

BANTAYI ako, oh Dios, kay sa

imo nagpanilong ako.16
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16.2. MGA SALMOS. 17. 14.

2 Oh kaldg l<o, nagasiling ka kay le-

hoba

:

" Ikaw arno ang Ginoo : luwas sa imo
walay kaayohau sa akon.

3 Nahanungiid sa mga balaan nga
yara sa ciuta,

Sila amo ang mga mahimayaon,
Nga ang bug-os ko nga kalipay yaia

sa ila."

4 Nagadamu ang mga kasakit sad-

tong mga nagadalalagan sa olehe sang
iban nga dios.

Indi ako magahalad sang ila mga
halad nga ilimnon i ga dugo,
Bisan ang akon mga bibig magamit-

lang sang ila mga ngalan.

5 Si lehoba amo ang pahat sang akon
r-anubiion kag sang akon tagayan

;

Ikaw nagaagubay sang akon kapa-
laran.

6 Ang mga lubid naholog nga sa akon
sa mga duug nga mahamungayaon

;

Hoc, m.atahum ang panublion nga sa

akon.

7 Ginapakamaayo ko si lehoba, nga
nagalaygay sa akon

;

Sa mga kagab-iiion pa ginatudloan
ako sang akon mga tagimislon.

8 Si lehoba ginabutang ko gihapon sa

akon atubangan

;

Tungud kay yara si a sa akon too.

indi ako mationg.

9 Bangud sini nagakalipay ang akon
tagiposoon, kag nagasadya ang akon
kahimayaan

;

Ang akon man lawas magapahuway
sing raalig-on.

10 Kay indi mo pagbayaan ang akon
kalag sa lulubngan,

Bisan pagatugutan mo, nga ang imo
balaan makakita sing kaduluntan.

ir Igapakilala mo sa akon ang banas
sang kabuhi.
May kabug-osan sang mga kalipayan

sa imo atubangan,
Mga kawilihan sa imo too sa gihapon.

Oiflapanaming ni Dabid ang katsdiung aang rya

tagiposoon kag nagapanaiig sia sa kata-

riingan sang Dios sa paghiagum nga

mangfnluwas sia sa iya mga
kaaway.

Pangawnyo ni Dabid.

PAMATI I, oh lehoba, ang kata-

rmigan ; linga ang akon pagsingit

;

Dunga ang akon pangamuyo, nga na-

17

gagikan sa mga bibig nga dimalim-
bongon.

2 Sa atubangan sang imo nawung
magagowa ang akon katadlungan.
Ginaiulok sang imo mga mata ang

pagkatadlung.

3 Ginatilawan mo ang akon tapipo-
soon, ginaduaw mo ako sa kagab-
ihon;
Ginasanghid mo ako, lubtub nga wala

ka na sing makit-an.
Tinmapat ako, nga ang akon baba

indi maglapas
4 Nahanungud sang mga binuhatan

sang tawo, tungud sang polong sang
imo mga bib'g.

Ako nagalikaw sa mga banas sang
manluiugus.

5 Ang akon mga tikang nagalig-on sa

imo mga dalanon,
Ang akon mga tiil indi makadanlog.
6 Busa nagapanawag ako sa imo, kay

ikaw magasabat sa akon, oh Dios.

llingi sa akon ang imo idulungug,

dimga ang akon polong.

7 Ipakita ang imo makatilingala nga
mga pagkalooy,
Ikaw nga nagaluwas, tungud sang imo

too, sa mga nagapanilong 5^ imo batok
sa mga kasurapung.

8 Bantayi akosubimg sang maitum sa

tawotawo sang mata

;

Tagoa ako sa landong sang imo mga
pakpak,

9 Sa malayo sang mga malaut, nga
nagalupig sa akor,
Sa akon mga kaaway nga mamama-

tay, nga nagaiilibot sa akon.

10 Nagapalabukot sila sa ila katam-
bok:
Sa iia baba nagahalambal sila sing

matinaastaason gid.

11 Ginalbutan nila kami karon sa

taian namon nga mga tikang;
Ginabutang nila ang ila mga matasa

pasuhot sa pagpukan sa anion sa duta,

12 Kaangay sila sang leon rga bunt
magpanukub,
Kag sang leon nga pamatan-on, nga

yara sa palanagoan.

13 Tindug-ka, oh lehoba,
Pakigatubang-ka sa iya, idusmo sia.

Luvvasa ang akon kalag sa malaut
tU' gud sang imo hinganiban,

14 Sa mga tawo tungud sang imo
kamut, oh lehoba,
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17. 15. MGA SALMOS. 18. 19.

Sa mga tawo nga kalibulanon, nga
ang ila pahat diri siiii nga kinabuhi,

Kag nga ang iia tiyan ginpnno mo
sang imo bahandi ;

Binusug nila ang ila mga anak, kag
ginbilin nila ang salin sa ila mga maga-
may.

15 Ako, sa katarungan magatan-aw
ako sang imo nawung ;

Maayawan ako, kon maganiata ako sa

imo kaangayan.

Kalautahcn nga sa pagdayaw k&g sa pagpasalaniat.

Sa Pdvgolo nga musiko. Sahnos niDahid,

7iga alagad ni Iclioba, nga gmmiilang niya

kay lehoha ang mga polong sining amha-
hanon, sa adlaw nga linnwas sia ni lehoha

sa ka?nui sang tanan niya nga wga kaaway
hag sa liamut ni Saul. Niyan nagsiling sia :

"lO AKO nagahigugma gid sa imo, oh
10 lehoba, ngakalig-unannakon,
2 lehoba, Batong bantiling nakon, kag

kuta nakon kag akon Mamawi.
Dios nakon, Batong bantiling nakon,

nga sa iya nagapanilong ako,

Kalasag nakon, kag ang sungay sang
akon kahrvvasan kag akon dalangpan.

3 Ginatawag ko si lehoba, nga takus

pagdayawon,
Kag nanginlinuwas ako sa akon ka-

away.

4 Linibutan ako sang mga lubid sa

kamatayon,
Kag ang kasulgan sang kalaiitan nag-

pahadluk saakon.

5 Ang mga lubid sang lulubngan
nagsabudsabud sa akon

;

Hinologan ako sang mga siod sang
kamatayon.

6 Sa akon kalisdanan gintawag ko si

lehoba,
Kag nagsinglt ako sa akon Dois ;

Ginpamatian niya ang akon tingug

kutub sa iya Simb.ahan,
Kag ang akon pagsingit nagsaka sa

atubangan niya, kag naglambut sa iya

mga idulungug.

7 Niyan ang duta ginuyug kag nag-
kurug,
Kag naghuiulag ang mga sadsaran

sang mga bukid,

Kag nagkilibang, kay nangakig sia.

8 Ang aso imusbung sa iya mga ilong,

Kag sa iya baba ang kalayo nga
manugupud

;

Ang mga baga, nga nagagulowa sa

iya, nagadalabdab.

9 Kag pinanubo niya ang mga langit,

kag nanaug sia

;

Kag ang kadudulman sa idalum sang
iya mga tiil.

10 Kag ginkabayhan niya ang isa ka
kerubin kag limupad sia,

Kag limupad sia sa ibabaw sang mga
pakpak sang hangin.

11 Nagbutang sia sing mga kadudul-
man nga iya palanagoan,
Nga amo ang layanglayang sa palibot

niya_,

Nga mga kadululman sang mga tubig,

mga gal-um nga madamol sang mga
langit.

12 Tungud sang kasilaw sa atuba-
ngan niya, ang iya mga gal-um naglili-

gad,

Nga nagapilak sing mga bato nga
yelo kag mga baga.

13 Kag nagdaguub sa mga langit si

lehoba,
Kag ang Labing-Matas nagpabati

sang iya tingug,

Nga nagahaboy sing mga bato nga
yelo kag mga baga.

14 Kag pinana niya ang iya mga
baslay, kag pinaalaplaag niya ang mga
kaaway

;

Kag gimvas-agan niya sing mga kilat,

kag ginwagwag si la niya.

15 Kag nagpakita ang mga kadadal-
man sang tubig,

Kag nagdalayag ang mga sadsaran
sang kalibutan, sang pagsabdong mo,
oh lehoba,
Sa paghuyup sang hangin sang imo

ilong.

16 Inuntay niya ang iya kamut kutub
sa kahitaasan ; kinaptan niya ako ;

Kiiiuha niya ako sa madamu nga mga
tubig.

17 Linuwas niya ako sa akon gam-
hanan nga kaaway,
Kag sa mga nagakaakig sa akon, kay

mga labing makusug pa sila sa akon.

18 Dinamhagan ako nila sa adlaw
sang akon kalisud,

Apang si lehoba amo sadto ang akon
salandigan.

19 Kag ginpagowa niya ako sa kala-

paran.
Linuwas niya ako, kay nahamut-an

niya ako.
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18. 20. MGA SALMOS. 18. 47.

20 Ginkabig ako ni lehoba, sono sang

akon katarnngan

;

Sono sang katinloan sang akon mga
kamut, ginba;^aran ni^^a ako.

21 Kay ginsunud ko ang mga daJan

ni lehoba,
Kag wala ako magbulag sing tinam-

palasan gid sa akon Dios.

22 Kay ang tanan ni5^a nga mga tulu-

manon yari sa atubangan nakon,
Kag wala ko igsikway ang iya mga

palatukuran.

23 Kag nanginhimpit ako sa iya, kag
nag-andam ako sa akon kalautan.

24 Ngani binayaran ako ni iehoba
sono sang akon katarungan,
Sono sang katinloon sang akon mga

kamut sa atubangan sang iya mga mata.

25 Sa maloloy-on nagapakita ka nga
maloloy-on, kag sa himpit nga tav.-o,

nagapakita ka nga himpit.

26 Nagapakita ka nga matinlo, sa

matinio,
Kag sa banyaga, nagahikot ka sono

sang i5'a kabanyaga.

27 Kag ikaw amo ang nagaluwas sa

banwa nga mapainubuson,
Kag nagapapaubus ka sa mga mata

nga bugalon.
28 Kay ginapasiga mo ang akon suga

;

Si lehoba, nga akon Dios, nagapasid-
lak sang akon mga kadudulman.

29 Kay kaupud sa irao ginabungkag
ko ang isa ka kasoldadosan,
Kag kaupud sarg akon Dios ginalik-

tin ko ang isa ka kuta.

30 Ang Dios, himpit ang iya dalanon

;

Inulay ang polong ni lehoba.
Kalasag sia sang tanan nga nagapa-

lanilong sa iya.

31 Kay isin-o pa bala ang Diosluwas
kay lehoba ?

Kag isin-o pa bala ang kuta walay
labut sang amon Dios,

. 32 Sang Dios, nga nagav/agkus sa
akon sing kusug,
Kag nagahimo nga himpit sang akon

dalan ?

33 Ginahimo niya ang akon mga tiil

subung sang mga tiil sang usa nga
libay,

Kag ginapahamtang niya ako" sa akon
mga kahitaasan.

34 Sia nagatadlo sang akon mga ka-
mut sa pagpakigaway,
Kag ang akon mga butkon makabingat

sang pana nga saway.

35 Gi' ahatagan mo man ako sang
taming sang imong kaluvvasan

;

Kang ang imo too nagaagubay sa

akon,
Kag ang imo kaayo nagapadaku sa

akon.

36 Ginasangkad mo ang akon mga
tikang sa idalum nakon,
Kag wala makatabinas ang akon mga

tiil.

37 Ginalagas ko ang akon mga ka-

away, kag ginalambut ko sila,

Kag wala ako mag-pauli tubtub nga
naubus sila.

38 Ginapilas ko sila, kag indi na sila

sarang makabangon

;

Nagakalapukan sila sa idalum sang
akon mga tiil.

39 Kay ginalikusan mo ako sing pag-
kabaskug sa pagpakigaway,
Ginapasakup mo ang akon mga ka-

away sa idalum nakon.

40 Kag ginapatalikod mo sa akon ang
akon mga kaaway,
Kag ginalaglag ko ang mga naga-

dulumut sa akon.

41 Nagatuluav/ sila, kag walay sin-o

nga nagaluwas.
Nagatiiluaiv sila kay lehoba, apang

wala sila niya pagsabta.

42 Niyan ginaduginok ko sila subung
sang yab-ok sa atubangan sang hangin

;

Ginatampal ko sila subung sang lunang
sa mga dalan.

43 Ginaluwas mo ako sa mga pag-
silinuay sang banwa

;

Ginabutang mo ako nga pangolosang
mga katawohan

;

Ang banwa nga wala ko makilal-i,

nagaalagad sa akon.

44 Lamang nga mabatian nila ako,

manginmatinumanon sila sa akon ;

Ang mga anak sang mga dumuluong
nagalilong sa atubangan nakon.

45 Ang mga anak sang mga dumulu-
ong nagakalapukan nga walay kusug,

Kag nagagulowa sila nga nagakulurug
sa ila palanagoan.

46 Nagakabuhi si lehoba, kag pina-

pakamaayo ang akon Batong bantiling.

Pakataason kunta ang Dios sang akon
kaluwasan,

47 Ang Dios nga nagahatag sa akon
sftng mga pagpanimalus,
Kag ginapasakup niya sa akon ang

mga banwa,
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18. 48. MGA SALMOS. 20.6.

48 Kag ginabawi niya ako sa akon
niga kaavvay.

Ikaw gid nagapalabaw sa akon sa

akon mga kasumpung,
Ginaluwas mo ako sa tawo nga ma-

lugus.

49 TungLidsini pagadayawon ko ikaw
sa tunga sang mga katawohan, oh
lehoba,
Kag pagaambahanon ko ang imo

nga Ian.

50 Ginatugut niya ang dalagku nga
mga kaluwasan sa iya hari,

Kag nagahikalooy sia sa iya hinaplas,

Kay Dabid, kag sa iya kaliwatan sa

gihapon.

Ang: himaya sr.ng Dirs makit^i^n sa iya mga binu-

liat, kag ang mga kalatin|alahan

saag iya Kasogosii.

Sa Pangolo nga musiko. Salmos ni Dabid,

4Q ANG mga langit nagapalanugid
i^ sang himaya sang Dios,

Kag ang kahawaan nagabantala sang
binuhatan sang iya mga kamut.

2 Ang isa ka adlaw nagasugid sini

sa isa ka adlav/,

Kag ang isa ka gab-i nagapahayag
sing kaalam sa isa ka gab-i.

3 Walay sugid kag walay polong
Nga ang t.ingug wala mabatii

:

4 Sa bug-OS nga duta gimowa ang
iya hagunghung,
Kag sa alipuspusan sang kalibutan

ang ila mga pololongon.
Sa ila binutang niya ang layang-

layang nga sa adlaw.

5 Kag sia subung sang isa ka kala-

salon nga nagagowa sa iya hulut

;

Nagakalipay sia subung sang isa ka
baganihan sa pagdalagan sa iya dala-

ganon.
6 Sa isa ka ukbung sang kaiangilaii

ang iya sidlangan,

Kag ang iya paglibot nagalambut
tubtub sa isa ka ukbung,
Kag wala gid sing makapanago sa

iya kainit.

7 Ang kasogoan ni lehoba himpit,
nga nagapahauli sa kalag

;

Ang pagpamatuud ni lehoba, matu-
tum, nga nagahimo nga maalam sa

tawo nga bunayag.
8 Ang sinosogo ni lehoba mga ma-

tadlung, nga nagalipay sa tagiposoon ;

Ang sogo ni lehoba, ulay, nga naga-
iwag sa mga mata.

g Ang kahadluk kay lehoba, matinlo,
nga nagapadayon sa gihapon :

Ang mga tulumanon ni lehoba, mga
kamatooran, nga sila mga matarung
sing bug-OS.

10 Mga kalaluyagan sila nga labi pa
sa bulwan, kag labi pa sa madamu nga
bulawan nga inulay

;

Kag matam-is nga labi pa sa dugos
kag sang nagatolo sa aninila.

11 Ang imo gidulipon ginapasanagan
bangud sa ila ;

Kag sa pagtuman sa ila may daku
nga balus.

12 AxHg mga kasaypanan i sin-o bala
ang makapain sa ila ?

Ulaya ako sa akon mga kasaypanan
nga natago sa akon.

13 Bantayi man ang imo ulipon sa

mga pagpalabilabi,

Nga irdi sila maghalari sa akon

:

niyan manginlubus ako,

Kag manginmatinlo ako sa dalagku
nga mga paglalis.

14 Manginkalahamut-an ang mga po-
long sang akon baba,
Kag ang pagpamalandong sang akon

tagiposoon sa atubangan nimo,
Oh lehoba, Batong bantihng nakon,

kag Manunubus nakon.

Ang psnoatniiyo tungiid sang harl, nga nagapa-

kadto sa pag-awayan.

Sa Pafigoh nga musiko. Salmos ni Dabid.

r)r\ PAGPAMATIAN ka kunta ni
^ v-/ lehoba sa adlaw sang kalisdanan.

Ang ngalan sang Dios ni lakob mag-
pahamtang sa imo sa isa ka duug nga
mataas.

2 Pagpadalhan ka niya kunta sing

bulig kutiib sa balaan nga Puluy-an,
Kag kutub sa Sion pag-agubayan ka

niya.

3 Pagdumdumon niya kunta ang ta-

nan mo nga mga dolot,

Kag pagbatunon niya subung nga
sapay ang imo halad nga sinunog. Sela.

4 Paghatagan ka niya kunta sono sa

imo tagiposoon,
Kag pagtumanon niya ang tanan mo

nga tinoluyo.

5 Magkalasadya kami kunla tungud
sang imo kaluwasan.
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20.6. MGA SALMOS. 22.7.

Kag magbayaw kami sing bandera sa

ngalan sang amon Dios.
Pagtumanon kunta ui lehoba ang

tanan riin>o nga pinangayo.
6 Karon ginakilala ko nga si lehoba

nagluwas sa iya hinaplas ;

Pagasabton sia niya kiitub sa mga
langit sang iyr. pagkabalaan,
Tungud sang kaisug sang kahnvasan

sang iya too.

7 Ini sila nagapalanumdum sa mga
kanga, kag yadto sila sa mga kabayo

;

Apang kami, sa ngalan ni lehoba nga
amon Dios.

8 Sila nagalayaub kag nagakalapu-
kan,
Apang kami nagatilindug kag naga-

taladlung.

9 Oh lehoba, luwasa ang hari.

Magpamati sia kunta sa amon sa

adlaw, nga magtawag kami sa iya.

Ang mga pagpasalamat tuagud sang pa^daug.

Sa Pangolo vga musiko. Sabnos ni Dahid.

Q-l NAGAKALIPAY ang hari sa imo^
' kusug, oh lehoba,

Kag sa imo kaluwasan. j nga pagkada-
ku sang iya pagkasadya !

2 Ang handiim sang iya tagiposoon
ginhatag mo sa iya,

Kag wala mo igdili sa iya ang panga-
yo sang iya mga bibig. Sela.

3 Kay ginsugat mo sia sang imo pag-
pakamaayo nga labing maayo

;

Purungpurung nga bulawan nga ulay
gintonton mo sa iya olo.

4 Kabuhi pinangayo niya sa imo, kag
ginhatagan mo sia,

Ang kalawigon sang mga adlaw, sa

mga tinuig sang mga katuigan.

5 Daku ang iya himaya sa imo ka-
luwasan

;

Kadunganan kag kagamhanan gina-
punihan mo sia :

6 Kay ginhimo mo sia nga katuyoan
sang pagpakamaayo sa gihapon

;

Ginapuno mo sia sing kalipay kag ka-
sadya sa imo atubangan.

7 Tungud kay ang hari nagapanalig
kay lehoba,
Kag sa kalooy sang Labing-Mataas,

indi sia mationg.
8 Pagalambuton sang imo mga ka-

mut ang tanan mo nga mga kaaway,
Pagalam.buton pa sang imo too ang

mga nagadulumut sa imo.

9 Pagahimoon mo sila subung nga
dapog sang kalayo, sa dag-on sang imo
pagpadayag sang imo nawung;
Pagahalunho.ion sila ni lehoba sa iya

kasingkal,
Kag pagaupuron nij^asiia sang kalayo.
10 Ang ila mga bunga pagapapason

mo sa duta,
Kag ang ila kaliwatan sa tunga sang

mga anak sang mga tawo.
11 Kay binadlit nila ang kalaut batok

sa imo
;

Naghilimbon sila sing mga pasuhot,
apang indi sila makalandas.

12 Kay pagapatalikdon mo sila

;

Ang imo pana ginapaigo mo sa ila

mga nawung.
13 Pagpakataas-ka, oh lehoba, sa imo

kusug,

Magaalambahan kag magadalayaw
kami sang im,o kagamhanan.

Aug mga alantuson kag ang pagdaug sang Mesias.

Sa Pangolo nga viusiko. Sa Aihelet-

hasaJuir. Sabnos ni Dahid.

22 DIOS ko, Dios ko, i kay ngaa ba-
la ginpabayaan mo ako,

Nga malayo ka sa akon kaluwasan
kag sa mga polong sang akon mga
panghakruy ?

2 Dios ko, nagas'ngit ako sa adlaw,
apang wala mo ako pagsabta

;

Kag sa gab-i, kag walay sa akon sing
kalinong.

3 Walay sapayan, ikaw anio ang Ba-
laan,

Nga nagapuyo sa tunga sang mga pag-
dayaw sang Israel.

4 Sa imo nagsalalig ang amon mga
ginikanan,
Nagsalalig sila, kag ikaw nagluwas sa

ila.

5 Nagsilinglt sila sa imo, kag gin-
luvvas mo sila

;

Nagsalalig sila sa imo, kag wala sila

magkalahuya.

6 Apang ako among ulud, kag indi
taw^o,

Pasipala sang mga tawo kag tamay
sang banv»^a.

7 Ang tanan nga nakakita sa akon,
nagatiliawtiaw sa akon

;

Nagapalasambil sila sang mga bibig,

nagalinungolungo sila sang olo, nga
nagasililing

:
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22.8. MGA SALMOS. 22. 31.

8 " Panugyan-ka kay lehoba, kag pa-

galuwason ka niya

;

Pagab:iwion ka niya, tungud nga sa

iya nagakahamuut sia."

9 Apang, ikaw amo ang nagkuha sa

akon sa tiyan,

Ikaw amo ang iTagpasalig sa akon
sang didto pa ako sa mga dughan sang
akon iloy.

10 Gintugyan ako sa imo kutub sa

tiyan nga iniloy

;

Kutub sa tiyan sang akon iloy ikaw
among akon Dios.

11 Indi ka magpalayo sa akon, kon
ang kalisdanan yara malapit na,

Kon walay sin-o nga makabulig sa

akon.
12 Ginalibutan ako sang madamu nga

katawohan :

Ang mga makusug nga tawo sa Basan
naglilibot sa akon.

13 Nagangalanga sa ibabaw nal^on

ang ila mga baba,
Subung sang leon nga palahahmhon

kag palangurub.

14 Ginaula ako subung sang mga tu-

big,

Kag nagakalakita ang tanan ko nga
mga tul-an

;

Ang akon tagiposoon subung sang
talo,

Nga nagakatunaw sa tuuga sang akon
mga kasudlan.

15 Nagainala arg akon kiisug subung
sang isa ka bika

;

Kag ang akon dila nagatapik sa akon
langagngag,
Kag ginabutang mo ako sa yab-ok

sang kam-atayon.
lb Kay ginalibutan ako sang mga

ido;
Ginalibutan ako sang katipunan sang

mga malaut jn

;

Ginadutan nila ang akon mga kamut
kag ang akon mga till.

17 Sarang ko ma i sip ang tanan ko
nga mga tul-an.

Sila nagatululuk nga nagatalupangud
sa akon

;

18 Ginabahinbahiii nila ang akon pa-

napton,
Kag ginapapalaran nila ang akon

naug.

19 Apang ikaw, lehoba, wala maga-
palayo sa akon

;

Kabakuran nakon, dalidali ka sa pag-
bulig sa akon.

20 Luwasa sa hinganiban ang akon
kalag,

Kag ako, nga nagaisaisa lamang, sa
gahum sang ido.

21 Bawia ako sa baba sang leon,

Kag sabta ako, nga nagaapin sa akon
sa mga sungay sang baka nga talunon.

22 Pagaipanugid ko ang imo ngalan
sa akon m.ga utu:l

;

Sa tunga sang katilingban pagadaj'^a-

won ko ikaw.

23 Kamo nga mga nagakalahadluk
kay lehoba, magdalayaw-kamo sa iya;

Kamo nga kaliwatan nga bug-os ni

lakob, himayaa-ninyo sia

;

Kag magtalahud-kamo sa iya, kamo,
nga bug-os nga kaliwatan ni Israel.

24 Kay wala sia magtamay sang
pagpaubus sang nalisdan, bisan magka-
ngii-ad sa iya,

Bisan sa iya nagtago sia sang iya na-

wung,
Kondi nga sang nagsingit sia sa iya,

ginpamatian niya sia.

25 Manginkatuyoan ikaw sang akon
pagdayav/ sa daku nga katilingban.

Pagabayaran ko ang akon mga saad
sa atubangan sang mga nagakalahadluk
sa iya.

26 Magakalaon ang mga mahagup
kag pagabusgon sila

;

Magadalayaw kay lehoba ang mga
nagapalangita sa iya ;

Magakabuhi ang in^/o tagiposoon sa

gihapon.

27 Magapalanumdam kay lehoba ang
tanan nga mga ukbur,g sang duta kag
magabaialik sila sa iya.

Kag ang tanan nga mga panimalay
sang katawoha 1 magasilimba sa atuba-
ngan mo.
28 Kay iya ni lehoba ang ginharian,

Kag sia nagahari sa mga katawohan.
29 Magakalaon kag magasilimba ang

tanan nga mga mangaran.sang duta;
Magalayaub sa atubangan niya ang

tanan nga mga nagapalanaug sa yab-ok,
Hoo, ang tanan pa nga ang iya kalag

ginapalapyo.

30 Ang palaabuton nga kaliwatan
magaalagad sa iya,

Magapalanugid sila sang hirnaya ni

lehoba sa sumuhmud nga kaliwatan.

31 Magakalari sila kag magabalantala
sang iya katarungan
Sa banwa nga magapakatawo, nga iya

ginahimo.
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23.1. MGA SALMOS. 25. 6.

Aog kalipay sens: tawo, n^a anj jya inanugbantay

amo si leboba.

Salmoi, Hi Dabid.

QO SI lehoba amo ang akon manug-^^ pahalab : wala sing makulang sa

akon.
2 Sa mga hilaw nga halabon ginapa-

pahuway niya ako.
Sa luyo sang mga tubig nga malinaw

ginatuytuyan niya ako ;

3 Ginapahaulian niya ang akon kalag,

Ginatuytuyan niya ako sa mga banas
sang katarungan, bangud sang iya nga-
lan.

4 Bisan pa maglakat ako sa nalupya-
kan sang landongsaiig karaatayon,
Wala ako sing kahadiukan nga kaiai-

nan, kay ikaw kaupud nakon.
Ang imo itulukud kag ang imo sung-

kod nagapapanikasug sa akon.

5 Nagaaman ka sa akon sing latok sa

atubangan sang akon mga kasumpung

:

Ginahaplas mo ang akon olo sing la-

na, ang akon tagayan nagaawas.
6 Sa pagkamataud, angpagkalooy kag

ang kaayo nagasunud sa akon sa tanan
nga adlaw sang akon kabuhi,
Kag sa balay ni lehoba nagapuyo ako

sa halawig nga mga adlaw.

Aog bug=o3 nga pagkaginoo sang Dios, kag ang

pagdaug saog Hari sang kahiiaayaan.

Sahnos ni Dabid.

OA. KAUGALINGON ni lehoba amo
fc^ ang diita kag ang iya kubug-
osan,
Ang kalibutan kag ang mga nagapu-

luyo sa iya.

2 Kay gintukud niya sia sa ibabav/
sang kadagatan,
Kag ginpalig-on niya sia sa ibabaw

sang mga kasubaan.

3 I Sin-o bala ang magatukad sa bu-
kid ni lehoba ?

Kag i sin-o ang magapabilin sa iya
balaan nga duug?
4 Ang may mga kamut nga matinlo

kag may tagiposoon nga ulay :

Ang wall magabayaw sang iya kaiag
sa paglimbong, kag wala magasumpa
nga may daya.

5 Sia magabaton sing pagpakamaayo
ni lehoba,
Kag sang katarungan sa Dios nga iya

kaluwasan.

6 Amo ini ang kaliwatan sang mga
nagapalangita sa iya,

Sang mga nagapalangita sang imona-
wung, Dios ni lakob. Sela.

7 Patanga, oh mga gawang, ang inyo
mga olo

;

Talanga-kamo, mga gawarg nga wa-
lay katapusan,
Kag magasuliid ang Hari sang kahi-

mayaan.
8 i Sin-o bala ining Hari sang kahi-

mayaan ?

Si lehoba nga makusug kag gamhanan.
Si lehoba nga gamhanan sa pag-awa-

yan.

9 Patanga, oh mga gawang, ang inyo
mga olo,

Kag talanga-kamo, mga gawang nga
walay katapusan,
Kag magasulud ang Hari sang kahi-

mayaan.
10 I Sin-o bala ining hari sang kahi-

mayaan ?

Si lehoba sang Sebaot,
Sia amo ang Hari sang kahimayaan.

Sela.

Si Dabid nagapangamuyo sa Dies nga luwason

sia sa iya mga kaaway kag patawaron sia

sang iya mga sala.

Sahnos ni Dabid.

2^ SA imo, oh lehoba, ginabayaw^ ko ang akon kalag.

2 Dios ko, sa im.o nagapanalig ako ;

Indi ako mahuy-an kunta,
Indi magdalang sa akon ang akon

mga kaaway.
3 Sa pagkamatuud, wala sing sin-o

sang mga nagahululat sa imo, nga paga-
pakahuy-an.
Pagapakahuy-an ang mga nagabulu-

hat sing maluibon sa walay kabangda-
nan.

4 Ipakilala sa akon, oh lehoba, ang
imo mga dalan

;

Tudloi ako sang imo mga banas.

5 Tuytuyi ako sa imo kamatooran,
kag tudloi ako

;

Kay ikaw amo ang Dios sang akon
kaluwasan

;

Sa imo nagahulat ako sa bug-os nga
adlaw.

6 Dumduma, oh lehoba, ang imo mga
kahinoklog, kag ang imo mga kalooy,
Kay amo sila kutub sa walay katub-

tuban.
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25. 7. MGA SALMOS. 26. 12,

7 Ayaw pagpanumduma ang mga ka-

sal-anan sang akon pagkapamatan-on,
bisan ang akon mga paglalis.

Sono sang imo pagkalooy dumduma
ako,
Tungud sang imo kaayo, oh lehoba

;

8 Maayo kag matadlung si lehoba :

Ngani sia nagatudlo sang dalan sa

mga makasasala.

9 Pagatuytuyan niya ang mga mapai-
nubuson sa mga tulumanon,
Kag pagatudloan niya ang mga mapa-

inubuson sang iya dalan.
10 Ang tanan nga mga banas ni le-

hoba mga kalooy kag kamatooran,
Sa mga nagatukmian sang iya katipan

kag sang iya mga pagpamatuiid.
11 Tungud sang gugma sang imo

ngalan, oh lehoba,
Ginapatawad mo man ang akon sala,

kay daku sia.

12 iSin-o bala ang tawo nga nagaka-
hadluk kay lekoba ?

Sia magatudlo sa iya sang dalan nga
iya pagapilion.

13 Ang iya kalag magapuyo sa ka-
ayohan,
Kag ang iya kaliwatan magapanubli

sang duta.

14 Ang kahirup ni lehoba iya lang
sang mga nagakahadluk sa iya,

Kag ang iya pagpakigkatipan naga-
hatag sa ila sing pagkilala.

15 Ang akon mga mata yara gihapon
ayon kay lehoba,
Kay sia magakuha sang akon mga

tiil sa siod.

16 Balikda ako kag kalooy i ako
;

Kay isa lang ako kag ginasakitanako.

17 Ang mga kalisdanan sang akon
tagiposoon nagadulugang

:

Pagowaa ako sa akon mga kalisud.

18 Tan-awa ang akon kasakit kag ang
kabudlayan,
Kag patawara ang tanan ko nga mga

sala.

19 Tan-awa ang akon mga kaaway,
nga nagdalamu,
Kag nagadumut sila sa akon sa isa ka

pagdumut nga puno sang palugus.
20 Bantayi ang akon kalag, kag luwa-

sa ako,

Indi ako mahuy-an kunta, kay sa imo
ako nagapanilong.

21 Ang pagkalubus kag ang katad-
lung magbantay sa akon

;

Kay sa imo nagahulat ako.

22 Tubsa, oh Dios, ang Israel

Sa tanan niya nga mga kalisdanan.

Si Dabid aagapangayo sang pagtabang sang Dias,

kag ginapahayag niya sa iya ang

iya pagkatadluQg.

Sc2l??ios 711 Dahid.

2C^ HUKMI ako, oh lehoba ; kay ako,^ sa akon pagkatadlung naglakat
ako,
Kag nagapanalig man ako kay lehoba

;

wala ako magakalingkang.
2 Tungkara ako, oh lehoba, kag tila-

wi ako

;

Ipananghid ang akon mga tagimis-
lon kag ang akon tagiposoon.

3 Kay ang imo kalooy yara sa atuba-
ngan sang akon mga mata,
Kag sa imo kamatooran nagalakat

ako.

4 Wala ako magalingkod kaupud sang
mga tawo nga malimbong,
Kag wala ako magalakatupud sa mga

malikum nga tawo.
5 Ginadumtan ko ang katipunan sang

mga nagahiligugma sang kalainan
;

Kag wala gid ako magalingkod ka-
upud sang mga tampalasan.
6 Ginahunawan ko ang akon mga ka-

mut sa pagkawalay sala,

Kag magalakat ako sa palibot sang
imo halaran, oh lehoba ;

7 Sa pagsingit sa tingug sang pagpa-
salamat,
Kag sa pagpanugid sang tanan mo

nga mga kalatingalahan.

8 lehoba, ang puluy-an sang imo ba-

lay ginahigLigma ko,

Kag ang duug nga amo ang puluy-

an sang imo himaya.

9 Ayaw pagsabnita ang akon kalag
upud sang mga makasasala,

Bisan ang akon kabuhi upud sang mga
tawo nga makidugoon,

10 Nga sa ila mga kamut yara ang
kasal-anan,

Kag ang ila too napuno sang mga
haraham.

11 Apang ako nagalakat sa akon pag-
katadlung.
Tubsa ako kag kalooyi ako.

12 Ang akon tiil yara sa banas nga
matadlung.
Sa mga katilingban pagapakamaayo-

hon ko si lehoba.

694



27. 1. MGA SALMOS. 28.4.

Anj; pagsalij: sa Dios ; mainit nga paghandum
sa pag-atubang sa iya.

Salmos ni Dahid.

QI7 SI lehoba amo ang akon kapawa
^ * kag ang akon kaluwasan :

I Sin-o bala ang pagakahadlukan ko ?

Si lehoba among kalig-unan sang akon
kabuhi

:

1 Sin-o bala ang pagakahangaw-an ko ?

2 Sang pagpalapit batok sa akon sang
niga malauton,
Sa paghalunhon sang akon unud,
Hoo, ang akon mga kasumpung 4iag

ang akon mga kaaway nagakalasandad
kag nagakalapukan sila.

3 Bi-an magpahamtang sing dulugan
ang isa ka kasoldadosan batok sa akon,

Indi mahadluk ang akon tagiposoon

;

Bisan batok sa akon magtindug ang
pakigawayan, niyan puno pa ako sing
pagsalig.

4 Isa lamang ka butang ang pinanga-
j'^o ko kay leiioba ; ini pagapangitaon
ko:
Nga magpuyo ako sa balay ni lehoba

sa tanan nga adlaw sang akon kabuhi,
Sa pagpamalandong sang kagayonan

ni lehoba,
Kag sa pagusia sa iya Simbahan.
5 Ka}'^ sia magatabon sa akon sa iya

puluy-an sa adlaw sang kalainan

;

Pagatagoon niya ako sa palasilongan
sang iya layanglayang

;

Igatungtung niya ako sa ibabaw sang
isa ka batong bantiling.

6 Busa karon, pagapalabawon niya
ang akon olo sa ibabaw sang akon mga
kaaway, nga nagalilibot sa akon.
Kag ako magahalad sa iya Laj^ang-

layang sing mga halad sa tunug sang
mga hudyong nga nagahagunghung.
INIagaambahan ako kag magadayaw

ako kay lehoba.

7 Dunga, oh lehoba; ang akon tingug
nagapanawag sa imo:
Kaalooyi ako kag sabta ako.
8 Ang akon tagiposoon nagasiling sa

akon nga sa imo :

" Pangitaa-nin3^o ang akon nawung."
Ang imo nawung ginapangita ko, oh

lehoba.

9 Ayaw pagtagoa ang imo nawung sa

akon,
Ayaw igsikway nga may kaakig ang

imo ulipon.

Ikaw among akon panabang

;

Ayaw ako pagbayai, kag ayaw ako
pagtalikdi, Dios sang akon kaluwasan.

10 Bisan magbiya sa akon ang akon
amay kag ang akon iloy,

Si lehoba niyan magasapopo sa akon.
11 Tudloi ako, oh lehoba, sang imo

dalan,

Kag tuytuyi ako sa banas sang katad-
lungan,

Sa kabangdanan sang akon mga kaa-
way.

12 Ayaw ako igtugyan sa kabubut-on
sang akon mga kasumpung

;

Kay nagatilindug batok sa akon ang
mga saksi nga butig, nga nagagilinhawa
sing paglugus.

13 Nalipong ako hiniani, kon wala akoy
pagtoo nga magatan-aw sang kaayo ni

lehoba,
Sa duta sang mga nagakalabuhi.
14 Hulata si lehoba

;

Pamakud-ka kag papanikasuga ang
imo tagiposoon.
Hoo, hulata si lehoba.

Paagainuyo tungud sang kaluwasan ; mga
fagpasalamat tungud sang mga nag-

ialaliwan nga mga kaluwasan.

Salmos ni Dibid.

QO SA imo nagatawag ako, oh leho-

Batong bantiling nakon, aj'^aw ka pag-
pabungul sa akon

;

Basi kon ikaw m.aghipus sa akon ma-
nginsubung ako
Sang mga nagpalanaug sa lulubngan.

2 Pamatii ang tingug sang akon mga
pangam.uyo, kon magtuaw ako sa imo,
Kon bayawon ko ang akon mga kamiit

nayon sa Puluy-an sang imo pagkaba-
laan.

3 Ayaw ako pagsagnuya upud sang
mga malaut,
Kag upud sang mga nagahilimo sing

kabanyagaan

;

Nga sila nagahambal sang paghidaet
sa iia mga masigkatawo,
Apang ang kalautan yara sa ila tagi-

posoon.

4 Hatagi sila sono sa ila mga binuha-
tan kag sono sa kalautan sang ila mga
ginahimo,

Hatagi sila sono sang binuhatan sang
ila mga kamut,
Hatagi sila sang ila bayad.
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28.5. MGA SALMOS, 30.8.

5 Kay wala nila pagpaina ang mga
binuhatan ni lehoba,
Bisan pa ang binuhatan sang iya mga

kamut

;

Pagagub-on kunta sila, kag indi niya
sila pagpatindugon.

6 Dalayawon si lehoba,
Kay nagapamati sia sang tingug sang

akon mga pagpangamuyo.
7 Si lehoba amo ang akon kalig-unan

kag ang akon kalasag
;

Sa iya nagasalig ang akon tagiposoon,
kag binuligan niya akq.
Tirngud sini nagakasadya ang akon

tagiposoon,
Kag sa akon ambahanon ginadayaw

ko sia.

8 Si lehoba amo ang kusug sang mga
iya,

Kag ang kalig-unan sang mga kaluwa-
san sang iya hiiiaplas.

9 Luwasa ang imo banwa kag pag-
pakamaayoha ang imo panublion

;

Kag pahalba sila kag pas-ana sila sa

gihapon.

Paj-agda sa pagdayaw sang harianon nga

kagamhanan sang Dios.

Salmos fit Dahid.

HATAGI-NINYO si lehoba, oh
mga anak sang mga makusug,

Hatagi-ninyo si lehoba sang himaya
kag sang kalig-unan.

2 Hatagi-ninyo si lehoba sang himaya
nga takus sa iya ngalan.

Maglayaub-kamo sa atubangan ni le-

hoba sa puni nga mahimayaon.
3 Ang tingug ni lehoba yara sa iba-

baw sang mga tubig

;

Nagapadaguub ang Dios sang hima-
ya:

Si lehoba nagapahagonghong sa iba-

baw sang madamu nga mga tubig.

4 Ang tisigug ni lehoba gamhanan,
Ang tingug ni lehoba puno sang hi-

maya.
5 Ang tingug ni lehoba nagapukan

sang mga sedro,
Kag ginapukan ni lehoba ang mga

|

sedro sa Libano.
6 Kag ginapalumpatlumpat niya sila

subung sang mga tinday sang baka,
Ang Libano kag ang Sirion subung

sang mga baka nga talonon.

7 Ang tingug ni lehoba nagabad-
litbadlit sing mga dabdab nga kaiayo.

8 Ang tingug ni lehoba nagapakurug
sang kahanayakan,
Ginapakurug ni lehoba ang kahanaya-

kan sa Kades.
9 Ang tingug ni lehoba nagapaanak

sa mga libay,

Kag ginahublasan niya ang mga ka-
gulangan,
Kag sa iya Simbahan ang tanan naga-

siling : "
\ Himaya !

"

10 Si lehoba naggahum sang anaw,
Kag magalingkod si lehoba nga hari

sa gihapon.
il Si lehoba magahatag sang kalig-

unan sa iya banwa>
Si lehoba nagapakamaayo sa iya ban-

wa sa paghidaet.

Ang kaakig sang Dios latnang nagadugay sa isa

ka tion; ang iya kaayo wala sing

katapusan.

Atnbahanon sa pagpahanungud sang
Baldy. Salmos ni Dabid.

PAGAPAKALABAWON ko
ikaw, oh lehoba ; kay ginbayaw

mo ako,

Kag wala mo paghimoa nga magka-
lalipay sa akon ang mga kaaway.

2 lehoba, Dios nakon, sa imo nag-
singit ako, kag gin-ayo mo ako.

3 Oh lehoba, ginpasaka mo ang akon
kalag sa lulubngan

;

Ginbuhi mo ako liwan, sa tunga sang
mga nagapalanaug sa lulubngan.

4 Ambahan-kamo kay lehoba, kamo
nga mga balaan niya,

Kag pagdayawon-ninyo ang handu-
manan sang iya pagkabalaan.

5 Kay kon may isa lamang ka tion

ang iya kasingkal,

Ang iya bugay nagadugay sa isa ka
bug-os nga pagkabuhi.
Sa diin nga sa kahaponon nagapuyo

ang hinibi,

Sa kaagahon m.ay singit sa kalipay.

6 Kag nagsiling ako sa akon kabuga-
naan

:

" Indi na gid ako mationg sa giha-

pon."

7 Kay ikaw, lehoba, tungud sang imo
pagkamahinoklogon, pinahamtang mo
ang akon bukid nga may kalig-unan.

Apang gintago mo ang imo nawung,
kag nalisang ako.

8 Sa imo, oh lehoba, nagatawag ako,

Kag sa Ginoo nagaanipo ako

:
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30.9. MGA SALMOS. 31. 18.

9 "
i Ano bala ang kapuslanan sang

akon dugo, kon manaug ako sa lulub-

ngan ?

I Pagadayawon ka bala sang yab-ok ?

i magabantala bala sia sang imo kama-
tooran ?

10 Pamatii, oh lehoba, kag kalooyi
ako.

lehoba, magmanginkabulig ka nakon."
11 Ginbaylohan mo ang akon pana-

labiton sang lumpatlumpat nga mali-
payon,
Hinubad mo ang akon panapton^nga

masinakiton kag ginwagkusan mo ako
sing kalipa}',

12 Agud nga ang akon himaya mag-
ambahan sa imo kag indi maghipus.

lehoba, Dios nakon, magadayaw ako
sa imo sa gihapon.

Si Dabid nagapangamityo sa Dios nga luwason

sia ; ginadayaw niya sia tungud sang iya

mga kaayo kag nagalaygay sia sa

pagpanalig sa iya.

Sa Pangolo nga inusiko.

ni Dahid.

Salmos

3i SA imo, oh lehoba, nagapanilong
« ako

:

Indi ako pagpakahuy-an kunta sa gi-

hapon
;

Luwasa ako sa imo katarungan.
2 Ilingig sa akon ang imo idulungug;

luwasa ako sing madali.
Magmangin Batong bantiling ka nga

kalig-unan,

Nga kuta nga mabakud sa paglmvas
sa akon.

3 Kay ikaw amo ang akon Batong
bantiling kag ang akon kuta

;

Kag tungud sang imo ngaian pagaman-
doan mo ako kag pagatuytuyan mo
ako.

4 Pagapagowaon mo ako sa tiglapak,
nga gintago niia nga sa akon

;

Kay ikaw amo ang akon kalig-unan.

5 Sa imo mga kamut ginatugyan ko
ang akon espiritu

;

Ikaw nagatubus sa akon, oh lehoba,
Dios sang Kamatooran.

6 Ginadumtan ko ang mga nagapililit
sa mga kadayawan nga malimbongon

;

Apang ako, kay lehoba nagasalig ako.

7 Nagahimaya ako kag nagakalipay
ako sa imo kalooy,
Kay nakakita ka sang akon kasakit,

Nga nakakilala ka sang mga kalisda-

nan sang akon kalag,

8 Kag wala mo ako pagaitugyan sa
kamut sang kaaway,
Ginapahamtang m.o ang akon mga till

sa kalaparan.

9 Kalooyi ako, oh lehoba, nga yari
ako sa kalisdanan

:

Nagakalahagas sa kalisud ang akon
mga mata, ang akon kalag kag ang akon
mga kasudlan,

10 Kay ang akon kabuhi nagahagas
sa kalisud,

Kag ang akon mga tuig sa pagpangan-
duhoy

;

Ginalapyo ang akon kusug sa kabang-
danan sang akon kalautan, kag ang akon
mga tul-an nagakalabatas.

11 Bangud sang tanan ko nga mga
kasumpung nanginpasipala ako,
Bisan pa, sa akon mga kasilingan na-

ngindaku nga pasipala ako
Kag kalangil-aransa akon mga kilala.

Ang mga makakita sa akon sa gowa,
nagapalalagyo sa akon.

12 Ginakalimtan ako sang iJa tagipo-
soon subung sang isa ka patay,
Nabilang ako subung sang isa suludlan

nga naboong.
13 Kay nakabati ako sang pagpasipala

sa akon sang kadam-an.
Ang kahadluk sa tan-in nga duug na-

gaabut sa akon,
Sang nagahilimbon sila sing tingub

batok sa akon, kag ginapuhon nila ang
pagkuha sang akon kabuhi.

14 Apang ako nagapanalig sa imo, oh
lehoba

;

Ako nagasiling :
" Ikaw am.o ang

akon Dios."

15 Sa imo kamut yara ang akon mga
panag-on

;

Luwasa ako sa kamut sang akon mga
kaaw^ay, kag sang akon mga manlala-
gas.

16 Pabanaaga ang imo nawung sa
imo ulipon ;

Luwasa ako tungud sang imo kalooy.
17 Indi ako pagpakahuy-an kunta, oh

lehoba, kay nagapanawag ako sa imo ;

Pagpakahuy-an kunta ang mga tam-
palasan

;
pagpahipuson sila sa lulub-

ngan.
18 Mag-alapa ang mga bibig nga bu-

tigon,

Nga nagahalambal batok sa matarung
sing mga butang nga matigdas,
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31.19. MGA SALMOS. 33.4.

Nga may pagpalabilabi kag pagtamay.
19 i

Nga pagkadaku sang imo kaa3^o

Nga ginatigana mo nga sa mga naga-
kahadluk sa imo,
Nga ginhimo mo nga sa mga naga-

panilong sa imo,
Sa atubangan sang mga anak sang

tawo

!

20 Ginatago mo sila sa palanagoan
sang imo nawung, nga malayo sa mga
pasuhot sang tawo

:

Ginatabunan mo sila sa isa ka palalip-

dan, nga malayo sa s'nuay sang mga
dila.

21 Dalayawon si lehoba,
Kay ginapahayag niya ang iya maka-

tilingala nga kalooy sa akon, sa banwa
nga malig-on.
22 Kag nagsiling ako, sa akon kadag-

mit

:

"Ginatabog ako sa malayo sa atuba-
ngan sang imo mga mata."
Walay sapayan ginapamatian mo ang

tingug sang akon mga pag-ampo, sang
ako nagatuaw sa imo.

23 Higugmaa-ninyo si lehoba, tanan
kamo nga mga balaan niya.

Sa mga matutum nagabantay si le-

hoba,
Kag nagabayad sing biigana gid sa

nagabuhat nga may palabilabi.

24 Lilig-on-kamo, pagpanikasugon-
ninyo ang inyo tagiposoon,
Tanan kamo nga nagahululat kay

lehoba.

Ang kabulahanan sang tawo nga pinatawad na ang

iya mga sala.—Ang pag=agda sa paghinulsul.

Salmos ni Dahid. Maskil.

3rj BULAHAN yadto nga ang iya
^ mga paglalis pinatav/ad na, kag

natabunan na ang iya mga sala.

2 Bulahan ang tawo, nga sa iya wala
pagaipahanungud ni lehoba ang pagka-
malalison,
Kag nga sa iya espiritu wala sing

daya.

3 Sang nagahipus ako, naghalagas
ang akon mga tul-an

Sa akon pagpanghakroy sa bug-os nga
adlaw.

4 Kay sa adlaw kag sa gab-i nagbug-
at sa ibabaw nakon ang imo kamut;
Ang akon duga nabaylo sa kamala

sang init sa tingadlaw. Sela.

5 Ang akon sala ginpakilala ko sa

imo, kag wala ako maglikum sang akon
pagkamalalison.
"Mag^aluad ako, nagsiling ako, sang

akon mga paglalis kay lehoba,"
Kag ikaw nagpatawad sang kalainan

sang akon sala. Sela.

6 Tungud sini magapangamuyo sa
imo ang tanan nga balaan sa panag-on
nga sarang ka makita :

Sa pagkamatuud gid, ang paglambas
sang madamu nga mga tubig indi

makalambut sa iya.

7 Ikaw amo ang akon dalangpan
;

gi-

nabVntayan mo ako sa kalilisdan,

G'nalibutan mo ako sing mga paghili-

nugyaw sang kaluwasan.

8 Pagaitoon ko sa imo kag pagaitudlo
ko sa imo ang dalan, nga dapat mo paga-
laktan

;

Buut ako magalaygaj'" sa imo : ang
akon mga mata yara sa ibabaw nimo.

9 Dili kamo magpakasubungsang ka-

bayo, subung sang mula nga wala sing

ihibalo;

Nga sa wala sia sing busal kag pitik,

nga ginabutang sa iya sa paghagup sa

iya,

Indi sia nagapalapit sa imo.
10 Madamu nga mga kasakitan nga

sa malauton

;

Apang ang nagahulat kay lehoba, gi-

nalibutan sia sang pagkalooy.

11 Pagkaiasadya-kamo kay lehoba
kag pagkalalipay-kamo, mga matarung;
Kag hilinugyaw-kamo, kamo nga ta-

nan nga mga matadlung sing tagiposoon.

Kalipay sang matinoohoo sa pagpamalandong sa

Dios sa mga binubataa niya.

00 MAGHILINUGYAW - KAMO,^^ mga matarung, kay lehoba
;

Sa mga matadlung magayon ang pag-
dayaw.

2 Dayawa-ninyo si lehoba nga may
arpa ;

Ologon-ninyo sia sa tingug sang sal-

terio nga may r.apulo ka kuwerdas.

3 Ambahanon-ninyo sia sa bag-o nga
kalantahon,
Kinuskus-kamo sing sinampaton sa

manamit nga paningug.

4 Kay matadlung ang polong ni

lehoba,
Kag ang tanan nga iya binuhatan

hinimo sa katutum :
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33. 5. MGA SALMOS. 34. 9.

5 Sia nagahigiigma sang katarungan
kag sang katadlungan ;'

Ang duta puno sang kalooy ni lehoba.

6 Tungud sa polongni lehoba nahimo
ang kalangitan,

Kag ang tanan nga kasoldadosan nila

tungud sa huyup sang iya baba.

7 Ginatipon niya subur.g sang isa ka
tumpok ang mga tubig sang dagat

;

Sia nagabutang sang mga kaidadal-

man sa mga tiliponan.

8 Magkahadluk kay lehoba ang bug-
os nga duta

;

Magtalahud sa iya ang tanan nga mga
pumuluyo sa kalibutan.

9 Kay sia nagasiling, kag ang butang
nagakahimo

;

Sia nagasogo, kag nagaamo s'a.

10 Si lehoba, ginapakawalay pulus
niya ang pagpakigsapul sang mga tawo

;

Kag ginawala niya ang mga tinotuyo
sang mga banwa.

11 Ang laygay ni lehoba magapa-
dayon sa gihapon

;

Ang mga tinutuyo sang iya tagiposoon
sa tanan nga mga kaliwatan.

12 Bulahan ang katawohan, nga si

lehoba amo ang iya Dios,
Ang banwa nga iya ginpili nga iya

palanublion.

13 Gikan sa kalangitan nagatamud si

lehoba,
Ginatan-aw niya ang tanan nga mga

anak sang mga tawo.

14 Gikan sa puluy-an sang iya ling-

koian ginatamdan niya
Ang tanan nga mga nagapuluyo sa

duta.

15 Ang nagahuman sang tagiposoon
sang tanan,

Sia nagapamalandong sang tanan niya
nga mga binuhatan.

16 Ang haii indi maluwas tungud sa
kadamuon sang kasoldadosan,

Indi makaluwas ang maisug tungud
sa daku nga kusiig niya.

17 Walay pulus ang kabayo sa pag-
luwas,
Bisan makapapalagyo sia sa bisan kay

sin-o tungud sang iya dakung kusug.
18 Yari karon, ang mata ni lehoba

nayon sa mga nagakahadkik sa iya,

Sa mga nagahululat sang iya kalooy,

19 Sa pagluwas sang ila mga kalag sa
kamatayon,
Kag sa paghatag sa ila sing kabuhi sa

kagutum.

20 Ang araon kalag nagahulat kay
lehoba

:

Kabulig namon sia kag sia kaiasag
namon.

21 Ngani, sa iya nagakalipay ang
amon tagiposoon,
Kay sa iya balaan nga ngalan naga-

salig kami.
22 Oh lehoba, magmanginyari ang

imo kalooy sa ibabaw namon,
Siling nga kami nagahululat sa imo.

Ang manuganibahan nagadayaw sa Dios, nga gin-

pair.atian ang iya fangamuyo kag nagalaygay

sia sa pagkahaluk sa iya, kag sa

pagsalig sa iya.

Salii-ios fii Dahid, scuig tiagliwat ang iya

vawung sa atubangan ni Abimelek, kag iya

sia Mnikivay, kag Itimakat.

OA PAGAPAKAIMAAYOHON ko^^ silehobasa tanan nga panag-on;
Ang iya pagdayaw manginyari giha-

pon sa akon baba.
2 Kay lehoba maghimaya ang akon

kalag:
Mabatian kunta ini sang mga maha-

gup kag magkalalipay sila.

3 Pagadakua-ninyo upud sa akon si

lehoba,
Kag pakataason-natopi sing dungan

ang ij^a ngalan.

4 Pinangita ko si lehoba, kag iya ako
pinaraatian,

Kag linuwas niya ako sa tanan konga
mga kahadluk.

5 Sa iya sila nagtululuk, kag nai-

wagan sila,

Kag ang ila mga guya wala magaka-
lahuya.

6 Ining makalolooy nagtuaw, kag
pinamatian sia ni lehoba,
Kag linuwas sia sa tanan niya nga

mga kalilisdan.

7 Ar.g manugtunda ni lehoba naga-
pahamtang sing dulugan sa libot sang
mga nagakalahadluk sa iya,

Kag ginaluwas niya sila.

8 Kinamkinama-ninyo kag tan-awon
nga maayo si lehoba.

Palaran ang tawo nga nagapanilong
sa iya.

9 Kahadluki-ninyo si lehoba, kamo
nga iya mga balaan

;

Kay wala sing nakulang sa mga naga-
kalahadluk sa iya.
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34. 10. MGA SALMOS, 35. 11.

10 Ang mga leon nga magamay '

nawad-an kag ginagutum
;

;

Apang ang mga nagapalangita kay
lehoba, indi gid iiiakulangan sang bisan

ano nga kaayohan.

11 Kari-kamo, mga anak, pamatii-nin-

yo ako

;

Ang kahadluk ni lehoba igatudlo ko

sa inyo.

12 ^Sin-oang tawo nga nagahandum
sing kabuhi,

Nga nagahigugma sing malawig nga
mga adlaw sa pagtan-aw sing kaayo-

han?

13 Andami ang imo dila sa kalainan,

Kag ang imo mga bibig sa pagpamo-
long sing limbong ;

14 Likav/-ka sa kalainan, kag buhata

ang maayo

;

Pangitaa ang paghidaet, kag sundon-

mo sia.

15 Ang mga mata ni lehoba yara

nayon sa mga matarung,
kag handa ang iya mga idulungug sa

pagtuaw nila.

16 Ang nav/ung ni lehoba batok sa

mga nagahimo sing kalainan,

Sa pagpanas sa duta sang handumanan
nila.

17 Nagatuluaw ang viga fnatanw.g,

kag nagapamati si lehoba,

kag ginaliiwas sila sa tanan nila nga
mga kalisdanan.

18 Yari malapit si lehoba sa mga
boong sing tagiposoon,

Kag ginaluwas niya ang mga mahi-
nulsulon sa espiritu.

19 Madamu ang mga kahul-ai^an sang
matarung

;

Apang sa ila nga tanan ginaluwas sia

ni lehoba.

20 Sia nagabantay sa tanan nila nga
mga tal-an,

VVala sing isa sa ila nga ginaboong.

21 Ang kalautan nagapatay sa ma-
laut,

Kag ang tanan nga mga nagadulumut
sa matarung, ginatagudilian.

22 Si lehoba nagatubus sa kalag sang
iya mga ulipon,

Kag wala ginatagudilii ang tanan nga
mga nagapanilong sa iya.

Pan amuyo tiintud sang silot sang mga tnalauton

;

ang iia pagkadimatinalioron sa Dios. Panga-

miiyo ka; pagpasaianiat tiingiid sang

kaiuw^iisan.

Salnios }ii Dahid.

3|r PAKIGKASABA-KA, oh leho^^ ba, sa mga nagapakigkasaba sa
akon;
Awaya ang mga nagaaway sa akon

;

2 Gamita ang taming kag ang kala-

sag,

Kag tindug-ka sa pagbulig sa akon.

3 Kag gabuta ang bankaw, kag 1am-
bai ang tanan nga mga nagalagas sa

akon.

Silinga ang akon kalag :
" Ako ang

imo kaluwasan."

4 Magkalalibog kag pagputson sang

i

salimuang ang mga nagapalangita sang
akon kalag;

Magilisol, kag magpalamula ang mga
nagapaladugi sang kalainan nakon.

5 Manginsubung sila sang alikabot sa

atubangan sang hangin,
Kag pagpalagyohon sila kunta sang

manugtunda ni lehoba.

6 Ang ila dalanon manginkadudulman
kag mga kaladanlugan

:

Kag paglagson sila kunta sang ma-
nugtunda ni lehoba.

7 Kay sa v/ala sing kabangdanan
gintago nila nga sa akon ang ila siod sa

isa ka boho ;

Sa walay kabangdanan naghimo sila

sing hoJio nga sa akon kalag.

8 Abutan sia kunta sing pagkalaglag
nga indi mahibaloan,
Kag ang iyasihod nga tinago magsiod

sa iya

;

Maholog sia, kag nga sa kalaglagan
niya.

9 Kag magakalipay ang akon kalag
kay lehoba,
Kag magahugyaw sa iya kaluwasan.

10 Ang tanan ko nga mga tul-an ma-
gasiling :

" lehoha, ^sin-o bala ang
subung sa imo,
Nga ginaluwas mo ang nalisdan sa

makusug pa sa iya,

Kag ang imol kag ang nawad-an sa

nagahublas sa iya ?
"

11 Nagatilindug ang mga butig nga
mga saksi

;

Ginapangutana nila sa akon ang wala
ko mahibaloi.

700



35 12. MGA SALMOS, 36. 5-

12 Binaslan nila ako sing malain

tungud sa irtaa}'^©,

Nga sa pagpasubu sa akon kalag.

13 Apang ako, sang sila nagmalasa-

kit, ang panapton sa kalisdanan amo ang

akon saput ;

Ginasakit ko ang akon kalag sa pag-

puasa,
Kag ang akon pagpangamuyo nagba-

lik sa akon dughan.

14 Ako nagaginawi subung nga sia

akon abyan, koii subung nga sia akon
utud ;

Sa napanaputan ako sang panapton
sa lalaw, nagaduko ako siibung sang
nagalalaw sa iioy.

15 Apang kon ako makasandad, sila

nagakalalipaj^jkag nagatilipon sila ; sila

nagaulugyon,
Ang ila mga bakol nagatulupa sa iba-

baw nakon, kag ako wala makahibalo
kay ngaa.
Ginakusnit nila ako, kag wala sila sing

palangan.

16 Kangay sang mga malahug nga tu-

man ka mga banyaga sa latok

Nagapalabagrut sila sa akon sang ila

mga ngipon.

17 Ginoo, i tubtub pa san-o pagatan-
awon mo ini ?

Bawia ang akon kalag sa kalaglagan,
nga ginatigana nila sa akon ;

Pagowaa ako sa tunga sang m.ga leon
nga magamay, nga isa lang ako.

18 Pagadayawon ko ikaw sa daku
nga katilingban ;

Pagaologon ko ikav/ sa tunga sang
daku nga banwa.

19 Indi magkalalipay kunta sa akon
ang akon mga kaaway, nga indi mata-
rung;

Indi man magpalangilay kunta ang
mga nagadumut sa akon sa walay ka-
bangdanan,

20 Kay indi sila nagapamolong sing
paghidaet

;

Kag batok sa mga mahagup sa duta
nagapaladugi sila sing mga polong nga
malimbong.

21 Kag ginhitad nila sa akon ang ila

baba

;

Nagasililing sila :
"

\ Ha ! j Ha ! nakit-
an ini sang amon m.ga mata."

22 Nakita mo ini, oh lehoba ; ayaw
ka paghipus.
Ginoo, ayaw ka pagpaiayo sa akon.

23 Mata-ka, kag paraadmad-ka nga sa

akon katadlungan,
Kag nga sa kasuayon nakon, Dios ko,

kag Gionoo ko,

24 Biihati ako sing katadlungan, sono
sa imo katarungan, lehoba, Dios nakon,
Kag indi sila magkalalipay sa akon.

25 Indi si!a magsiling sa ila tagiposo-

on :
*' Ka, ini ang buut namon ;

"

Indi sila magsiling: "Nalamon na-

mon sia."

26 Magkalalibog kag magpaiamula
sing dungan ang mga nagakalalipay sa

kalautan nakon

;

Panaptan sing kahuya kag pasipala

ang mga nagapalalabawlabaw batok sa

akon.

27 Managhugyaw kag managkalipay,
ang mga nagadampig sa akon kataru-.

ngan

;

Kag magsililing sila gihapon :
'•' Dala-

yawon si lehoba,
Nga may kalipay sang kaayohan sang

iya ulipon."

28 Kag ang akon dila magapanugid
sang imo katarungan,
Kag magapanugid sia sang imo pag-

dayaw sa bug-os nga adlaw.

Acg lakas nga kalninan san^ mfa dioiatiaoohon sa

Dios. Pagdartgup sa Dios nga matarung

kag tsiaayo, agud oga pagluwa*

son aiya ang mga iya.

Sa Pangolo nga tnusiko. Salmos ni Dibid,

ulipon ni lehoba.

3£^ ANG pagkamalalison sang tampa-^ lasan nagasiling sa akon sa sulud
sang akon tagiposoon,
Nga v;ala sing kahadluk sa Dios sa

atubangan sang iya mga mata.
2 Ka}'^ nagaologolog sia sa iya kau-

galingon nga mga mata,
Nahanungud sa pagpanginsapo sang

iya kalautan kag sang pagdumut sini.

3 Ang mga polong sang iia baba ka-
lautan kag daya

;

Ginsikway niya ang pagbuhat sing
maalam gid kag paghivno sing maayo.
4 Sa iya higdaan kalautan ang iya

ginapadugi.
Yara sia sa daian nga indi maayo

;

Wala niya pagadumti ang malain.

5 lehoba, tubtub sa mga langit ang
imo bugay,
Tubtub sa mga panganud ang imo ka-

tumtum.

701



36.6. MGA SALMOS. 37. 19.

6 Ang imo katarungan subung sang
mga bukid sang Dios

;

Ang imo mga paghukom amo sila

ang kadacialman nga dimatungkad.
Oh lehoba, ang tawo kag ang hayup

imo ginatipigan.

7 i
Pagkamalahalon, oh Dios, sang

imo bugay

!

Tungud sini ang mga anak sang mga
tawo nagapasilong sa landong sang imo
mga pakpak.

8 Nagakalabusug siJa sing bugana
gid sang sapay sang imo balay,

Kag ikaw magapainum sa ila sa suba
sang imo kavvilihan

;

9 Kay yara sa imo ang tuburan sang
kabuhi,

Sa imo kapawa makakita kami sing

kapawa.
10 Padayona ang imo bugay sa mga

nagakilala sa imo,
Kag ang imo katarungan sa mga ma-

tadlung sing tagiposoon.
11 Indi maglambut sa akon ang tiil

sang palabilahihon

;

Kag ang kamut sang mga iampalasan
indi magpapalagyo sa akon.

12 Didto nagakalapukan ang mga na-

gahilimo sing kalautan
;

Pinanikwarg sila. kag wall maka-
bangon.

Ang makasasala, sa mastinsun bugtna ; indi

dapat pagkahisaan ; sa katapi,san latnaas;

ang mga mataruiig manginbulalian.

Salmos ni Dahid.

0^7 DILI ka magbakag bangud sa
^' mga nagapalanugyan sa kala-

inan,

Indi ka man mahisa sa mga nagahimo
sing kalautan.

2 Kay subung sang hilamon pagaga-
labon sila sa madali,

Kag magakiligas subung sang hilamon
nga lumbay.

3 Magsalig-ka kay lehoba, kag mag-
himo ka sing maayo ;

Sa nagakabuhi ka sa duta, sa may
katutum pakan-on ikaw.

4 Manginkalawilihan mo si lehoba,
Kag sia magahatag sa imo sang mga

pinangayo sang imo tagiposoon.

5 Itugyan-mo kay lehoba ang imo
dalan,

Kag magsalig-ka sa iya, kag sia

magahimo.

6 Igapahayag niya ang imo kataru-
ngan subung sang kapawa
Kag ang imo katadlungan subung sang

sidlak sang kaudtohon.
7 Sa hipus tuluk-ka kay lehoba, kag

maghulat sa iya.

Indi ka magbakag, bangud sa naga-
bugana sa iya dalanon,
Bangud sang nagadaug sa iya mga

pasuhot.
8 Bayai ang kaakig, kag isikway ang

kasingkal

;

Dili ka ma£,bakag : ini manginpag-
himo sing kalainan.

9 Kay ang mga nagapalanugyan sa

kalainan, pagapamanason
;

Apang ang mga nagahululat kay le-

hoba, sila magapanubli sang duta.

10 Kay sa dili madugay, ang malaut
wala na,

Kag nagausisa ikav/ sang iya duug,
kag wala na.

11 Apang ang mga ma ha gup, maga-
panubli sang duta,

Kag magakalawili sila sa ila bugana
nga kalirong,

12 Ang banj'-aga nagapuhon batok sa

ma'arung,
Kag nagapabagrut sia sang mga

ngipon batok sa iya.

13 Ang Ginoo nagakadlaw sa iya,

Kay ginatan-aw niya, nga magaabut
ang iya adlaw.

14 Ang mga tampalasan naggalabut
sing hinangiban, kag nagbilingat sila

sang ila pana,
Sa pagpukan sa nakalolooy kag sa

nalisdan,

Sa pagpilas sa mga matadlung sing
gavvi.

15 Ang hinangiban nila magasulud
sa ila kaugalingon nga tagiposoon,
Kag ang ila mga par: a pagabalion.
16 Labing maayo ang diyot nga iya

sang m.aiarung
Sang kabuganaan nga iya sang mada-

mu nga mga makasasala.

17 Kay ang mga butkoii sang banyaga
pagabaiion,
Apang si lehoba amo ang nagaagubay

sang mga matarung.
18 Kilala ni lehoba ang mga adlaw

sang mga himpit,

Kag ang palanublion nila manginsa-
gihapon.

19 Indi sila mahuy-an sa malaut nga
panag-on,
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Kag sa mga adlaw sang gutum/paga-
busgon sila.

20 Kay ang mga banyaga magaka-
ladula,

Kag ang mga kaaway ni lehoba, ma-
gakapanas, subung sang piini sang mga
halaban,
Magakapanas sila nga daw sa aso.

21 Ang banyaga nagahulam, kag wala
pagbayad

;

Apang ang matarung nagahikalooy
kag nagahatag.

22 Kay ang mga pinakamaayo niya,

magapanubli sang duta,

Apang ang mga pinakamalaut niya,

pagapapason.
23 Si lehoba amo ang nagapalig-on

sang mga tikang sang ta^vo figa maayo,
Kag nagakawili sia sang iya dalanon.

24 Kon sia mapukan, indi mapukan
sing bug-OS,

Kay si lehoba nagaagubay sang iya

kamut.
25 Nanginpamatan-on ako, kag nag-

tigulang na,

Kag wala ako sing makit-an nga ma-
tarung nga ginbayaan,
Bisan ang iya kaliwatan, nga nagapa-

kilimos sing tinapay.

26 Sa tanan nga panag-on nagahika-
looy kag nagapahulam sia,

Kag ang iya kaliwatan ginapakamaa-
yo.

27 Likawi ang malam, himoa ang
maayo,
Kag magakabuhi ka sa gihapon.
28 Kay si lehoba nagahigugma sang

katadlungan,
Kag wala sia magabiya sa iya mga

balaan,

Sa gihapon ginabantayan niya sila

;

Apang ang kaliwatan sang mga ban-
yaga ginapapas.

29 Ang mga matarung magapanubli
sang duta,

Kag magapuyo sila sa gihapon sa iya.

30 Ang baba sang matarung nagapa-
molong sing kaalam,
Kag ang iya dila nagahambal sing ka-

tadlungan.

31 Ang kasogoan sang iya Dios yara
sa iya tagiposoon

;_
Kgani ang ila mga tikang wala maga-

pangalangalang.

32 Ginatiid sang banyaga ang mata-
rung,
Kag ginahimulatan niya nga patyon.

33 Indi pagitugyan sia ni lehoba sa
iya mga kamut,
Kag indi man sia pagatagudilian kon

paghukman sia.

34 Maghulat-ka kay lehoba, kag hup-
tan-mo ang iya dalan,
Kag sia magapakataas sa imo nga sa

pagpanubli sang duta.
Kon pagpapason ang mga makasasa-

la, makakita ikaw sini.

35 Nakit-an ko ang banyaga ngadaku
sing kagamhanan,
Kag nagagapa sia subung sang kahoy

nga hilaw sa iya kaugalingon nga duta.

36 Apang sang nag-agi, kag yari
karon, wala na

;

Kag pinangita ko sia, kag wala ko sia

makit-i.

37 Pamalandonga ang lubus, kag tan-
awa ang matarung

;

Kay may isa ka palaabuton sa tawo
nga makidaiton,

38 Apang ang mga malalison paga-
panlaglagon sing dungan

;

Ang palaabuton sang mga banyaga,
pagagabuton.

39 Apang ang kaluwasan sang mga
matarung nagagikan kay lehoba

;

Sia amo ang kuta sa panag-on sang
kalisdanan.

40 Kag si lehoba nagabulig sa ila,

kag nagabawi sa ila.

Ginapatimawa niya sila sa mga ban-
yaga, kag ginaluwas niya sila,

Kay sila nagapalanilong sa iya.

Kalisud kag peghlaulsul saag mga sala; pag-

dangup sa Dios sa pag-agum slog patawad
ksg sang kaluwasan.

Salmos ni Dabid Sa Pagpamimdiim,

00 lEHOBA, ayaw ako pagsawaya sa
*^0 imo kaakig,

Kag ayaw man ako pagsiloti sa imo
kasingkal.

2 Kay ang imo mga baslay nagtulupa
sa akon,

Kag nagtupa ang imo kamut sa akon.

3 Wala sing maayo sa akon lawas
bangud sang imo panungud

;

Kag wala sing kalinong sa akon mga
tul-an bangud sang akon sala.

4 Kay ang akon kalautan naglalapaw
sa akon olo

;

Subung sang mabug-at nga lulan, nga
lakas ka bug-at sa akon.
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5 Nagakaladunut, nagakalub-uk ang
akon mga pilas

Bangud sang akon kabuang.
6 Nagakoko ako, nagapakakubus ako

sing lakas gid

;

Nagalalaw ako sa bug-os nga adlaw.

7 Kay ang akon mga hawak napuno
sing kaalingaot,

Kag wala sing maayo sa akon unud.
8 Linapyo ako kag binukbuk sing tu-

man gid

;

Nagaugayong ako bangud sang da-
kung kalisud sang akon tagiposoon.

9 Ginoo, sa atubangan mo yara ang
tanan ko nga handum
Kag ang akon panghayhay wala mata-

go sa imo.
10 Ang akon tagiposoon nagapitik,

kag nawad-an ako sing kusug

;

Kag bisan pa ang kapawa sang akon
niata wala sa akon.

11 Ang akon mga abyan kag mga
kaupdanan malayo sila sa akon kala-

lat-an,

Kag ang akon mga himata nagapala-
layo sa akon.

12 Kag ang mga nagapangita sang
akon kalag, nagabuluhat sing mga siod

;

Kag ang mga nagahilikot sa^g akon
kalainan, nagapamoiong sing polong sa

kalaglagan,
Kag nagakulumud sing mga limbong

sa bug-os nga adlaw.

13 Apang ako, subung nga daw bu-
ngul, wala magapamati,

Kas; subung sang isa ka apa, nga wala
magabungat sang iya baba.

14 Ngani subung ako sang isa ka
tawo, nga wala magapamati,
Kag nga sa iya baba wala sing mga

panalabton.

15 Kay sa imo, oh lehoba, nagahulat
ako.
Ikaw magasabat, lehoba nga Dios na-

kon.

16 Kay nagsiling ako :
" Nga indi sila

magkalipay sa akon."
Sang ang akon tiil nakadanlog, naga-

palalabawlabaw sila sa akon.

17 Kay ako nagahulayhulay na,

Kag ang akon kalisud vara sa atu-

bangan ko gihapon.

18 Ngani ginakilala ko ang akon ka-
lautan,

Nagakag-as ako tungud sang akon
sala.

19 Kay ang akon mga kaaway mga
puno sa kabuhi kag mga makusug

;

Kag madamu ang mga nagadulu-
mut sa akon sa walay kabangdanan.
20 Kag sang ginabalusan sing malain

ang maayo,
Manginkaaway sila nakon tungud sa

pagsunud ko sang maayo.
21 Ayaw ako pagpabayai, oh lehoba;
Dios nakon, ayaw ka pagpalayo sa

akon.
22 Dalidali ka sa pagbulig sa akon.
Oh Ginoo, kaluwasan nakon.

Pagtatap sa tnga sala nga kaugaiingon.—Ang pag-

kalip-ot sang kabubi.—Ang pagtahud sang mga pag<

biikom sang Dios, kag ang pangamuyo among pugung

uga sa pagkadimapailubon.

Sa Pangolo nga inusiko. Sa ledutiin.

Salmos tii Dabid.

3Q NAGSILING ako: "Tataponko^ ang akon mga dalan,

Agud nga indi ako makasala sa akon
dila;

Pagabusalan ko ang akon baba.
Sang ang banyaga yari batok sa

akon."

2 Nagpakaapa ako sing hipus; nag-
hipus ako, bisan pa nahanungud sa

maayo,
Kag nagdaku ang akon kasakit.

3 Naginit ang akon tagiposoon sa

sulud nakon,
Kag nagdabdab ang kalayo sa akon

pagpamalandong,
Kag niyan naghambal ako sa akon

dila.

4 Pahibaloa ako, lehoba, sang akon
katapusan,
Kag ano ang takus sang akon mga

adlaw

;

Mahibaloan ko kon daw ano ang
katapok nakon.

5 Yari karon, ginhatagan mo ang
akon mga kaadlawan sang kalaparan
sang palad,

Kag ang akon edad subung sang wala
sa atubangan mo

;

Sa pagkamatuud, ang tanan nga tawo
nga nagakabuhi isa lamang ka huyup.

Sela.

6 Sa pagkamatuud gid, ang tawo
nagadayandayan nga daw landong

;

Sa Pagkamatuud gid, lamang huyup
ang hinigung nga ginahimo nila.
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Nagatipon sia, kag wala niya mahi-
]

baloi kon siri-o ang magapunpun.
j

7 Kag karon, Ginoo, l ano bala ang
pagahulaton ko ?

Ang akon paglaum yara sa imo.
8 Luwasa ako sa tanan ko nga mga

paglalis;

Indi mo ako pagpapasipalahan sang
buang.

9 Nagpakaapa ako, wala ko pagpabu-
ngata ang akon baba,
Kay ikaw naghimo sini.

10 Haw-asa sa akon ang imo mga
bunal,

Sa bunal sang imo kamut nahagas
ako.

11 Ginasilotan mo ang tawo tungiid

sang mga pagsakit nga ginbutang sa ka-

lautan

;

Kag. subung sang bukbuk, ginatunaw
mo ang iya mangad nga labing naha-
mut-an.
Sa pagkamatuud gid, ang tanan nga

tawo isa lamang sia ka huyup. Sela.

12 Oh lehoba, pamatii ang akon pa-
ngamiiyo, kag linga ang akon pagsin-
git.

Ayaw ka paghipus sa akon mga
!uha,

Kay dumuluong ako sa imo,
Kag manugpanlugayav/ subung sang

tanan ko nga mga ginikanan.

13 Ipalayo sa akon yadtong panuluk,
agud nga magpanikasug ako,

Sa wala pa ako magtaliwan kag wala
na.

Ang nagahulat nga may pagpai'ub pagaluwason.

—

An2 pagtiiman labing maayo sa halad.—Panga-

muyo, agud msdangat ang kaluwasaa.

Sa Pangolo nga musiko. Sabfios ui

Dahid.

ATi NAGHULAT ako kay lehoba^^ sing mapainubuson,
Kag liningig niya ako, kag pinamati-

an niya ang akon pagtuaw.

2 Kag pinasaka niya ako sa isa ka
boho nga makalaglag sa luwas sang
madalum nga lunang.

Kag binutang niya ang akon mga till

sa ibabaw sang batong bantiling, kag
ginpalig-on niya ang akon mga tikang.

3 Kag binutang niya sa akon baba ang
bag-o nga ambahanon, ang pagdayaw
sa akon Dlos.

Ini nakita sang kadam-an, kag nagka-
lahadluk sila,

Kag nagsalalig sila kay lehoba.

4 Bulahan ang tawo nga pinahamtang
niya kay lehoba ang iya pagsalig,

Kag wala magatahud sa mga palabi-

labihon, bisan sa mga nagapalanugyan
sa kabutigan.

5 Oh lehoba, Dios nakon, ginpadamu
mo ang mga kalatingalahan nga imo
ginhimo,
Kag ang imo mga hunahuna pahana-

yon sa amon.
Indi sila namon masaranganpagsaysay

sing pasunud sa imo ;

Kon ako buut magbantala kag magpa-
nugid sa ila,

Labi pa sila sang masarangan ko sa

pagisip.

6 Wala ka mahamuut sang halad kag
dolot

:

Binuksau mo ang akon mga idulu-

ngug

;

Wala ka magpangayo sing halad nga
sinunog, bisan halad sa katumbasan.

7 Niyan nagsiling ako :
'* Yari karon,

nagakari ako

;

Sa linukut sang tolon-an nasulat na
nahanungud sa akon

:

8 Ang paghimo sang imo kabubut-on,
Dios ko, nahamut-an ko,

Kag ang imo kasogoan yari sa sulud
sang akon kasudlan."

9 Ginabantala ko ang katarungan sa
daku nga katiponan

;

Yari karon, wala ko ginapungi ang
akon mga bibig

;

lehoba, ikaw nakahibalo sini.

10 Wala ko pagtagoa ang imo ka-
tarungan sa sulud sang akon tagipo-

soon

;

Ang imo katutum kag ang imo kalu-

wasan ginasiling ko

:

Wala ko pagtagoa ang imo kalooy
kag ang imo kamatooran sa daku nga
katilingban.

11 Ikaw, lehoba, ayaw paghawiri sa

akon ang imo mga kalooy

;

Magbantay sa akon gihapon ang imo
kalooy kag ang imo kamatooran.

12 Kay ginalibutan ako sing mga ka-

laut nga indi maisip

;

Inabutan ako sang akon mga kalautan,
sa bagay nga indi ako makakita sa ila

;

Nagadalamu sila labi pa sa mgabuhok
sang akon olo, kag binayaan ako sang
akon tagiposoon.
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13 Oh lehoba, magmahamuut ka pag-
luwas sa akon

;

lehoba, dali-ka sa pagtabang sa akon.

14 Manginmahuy-an kag magpalamu-
la sila sing tingub,

Ang mga nagapalangita sa paglaglag
sang akon kabuhi

;

Mag-ilisol kag magmanginwalay du-
ngug
Ang mga nagahandum sang akon ka-

lainan.

15 Pagpamaiiason sila sa bayad kunta
bangud sang ila pagpasipala,
Ang mga nagasililing sa akon :

"
\ Ha

!

jHa!"
16 Maghulugyaw kag magkalalipay sa

imo ang tanan nga nagapangita sa imo
;

Kag magsiling gihapon sa mga naga-
higugma sang imo kaluwasan :

" Pagdayawon kunta si lehoba."
17 Apang nalisdan ako kag nasit-an;
Si lehoba magahunahuna sa akon.
Kabulig ko kag mamamawi ko ikaw.
Dios ko, ayaw ka pagdiigay.

Ang Dios nagsali'Ia sa mga imol,—Si Dabid nagapa-

nalabiton sang kalaiitan sang iya mga kaaway,

kag nagapangayo sa Dios sang kaluwasan.

Sa Pangolo nga musiko. Sahnos ni Dabid.

A\ BULAHAN ang nagaalila sa ma-^ » luya

;

Sa dag-on sang kalainan pagabuhian
sia ni lehoba.

2 Pagabantayan sia ni lehoba kag
pagabuhion sia.

Magamanginbulahan sia sa duta ;

Kag indi mo sia igtugyan sa kabubut-
on sang iya mga kaaway.

3 Pagaagubayon sia ni lehoba sa

higdaan sang kasakit

;

Pagapabalhinon mo ang bug-os niya

nga higdaan sa iya balatian.

4 Ako nagsiling : lehoba, malooy-ka
sa akon

:

Ayoha ang akon kalag, kay nakasala
ako batok sa imo.

5 Ang akon mga kaaway nagahambal
sing malain batok sa akon,
Nga nagapamangkot : "

i San-o pa sia

bala mamatay, kag madula ang iya

ngalan ?

"

6 Kag kon nagakari sia sa pagduaw sa

akon, nagapamolong sia sing kabutigan

;

Ang iya tagiposoon nagatumpok nga
sa iya gid sang kalautan

;

Kag sa nakagowa sa luwas, ginapa-
molong niya ini.

7 Ang tanan nga mga nagadulumut
sa akon, nagahihnutikay sing tingub
batok sa akon

;

Nagapaladugi sila sang makadaut ba-
tok sa akon

:

8 "Butang nga makamamatay nag-
abut sa iya,

Kag ang napukan sa higdaan, indi na
makabangon liwat."

9 Bisan pa ang tawo nga akon kahi-
daet, nga akon ginasaligan, nga naga-
kaon sang akontinapay,
Ginabayaw niya batok sa akon ang

iya tikod.

10 Apang ikaw, lehoba, malooy-ka
sa akon, kag pabangona ako,

Kag magbayad ako kunta sa ila.

11 Sa sini ginakiiala ko nga naka-
pahamuut ako sa imo,
Kon ang akon kaaway indi maghug-

yaw batok sa akon.
12 Kag ako, ginaagubay mo ako sa

akon pagkalubus,
Kag ginapahamtang mo ako sa atu-

bangan mo sa gihapon.

13 Magmangindalayawon si lehoba,
ang Dios ni Israel,

Sa mga tinuig sang mga katuigan.
Kabay pa kag kabay pa.

TOLON-AN II.

Aog manugsulat aagahandum sing inainit gid sa

psg-alagad sa Dios sa iya Sitnbaban.

5^ Pangolo nga musiko. Maskil
sang 7nga anak ni Kore.

A Q SILING nga ang usa nagaima
^£m tungud sang kasulgan sang mga
tubig,

Subung man nagatuaw tungud sa imo,
Oh Dios, ang kalag nakon.

2 Ang akon kalag may kauhaw sa

Dios, sa Dios nga buhi

;

i San-o ako magakari kag magaatu-
bang sa Dios ?

3 Ang akon mga luha amo ang akon
tinapay sa adiaw kag sa gab-i,

Kag ginasilingan ako nila sa bug-os
nga adlaw

:

"
i Diin bala ang imo Dios ?

"

4 Pagapanumdumon ko ini, kag pa-
gaiula ko sa akon ang akon kalag

:

Kon paano nga nag-upud ako sa ka-
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dam-an kag nagdul-ong ako sa iya sa ba-

lay sang Dios,

Nga may tingug sa kalipay kag sa

pagdayaw sang kadam-an, nga nagahi-
iinugyaw.

5 I Kay ngaa bala nagadunguk ka, oh
kalag ko,

Kag nagakalisang ka sa akon ?

Hulat-ka sa Dios ; kay pagadayawon
ko pa sia

Tungud sang kaluwasan sang iya na-

wung.
6 Dios ko, ang akon kalag nagadu-

nguk sa akon,
Ngani nagapanumdum ako sa imo

nayon sa duta sang Jordan,
kag kutub sa mga Hermon, nayon sa

bukid sa Misar.

7 Ang isa ka kaidadalman nagatawag
sa isa ka kaidadalman, sa kagahud sang
iya mga kasulgan.
Ang tanan mo nga mga hanol kag ang

tanan mong kabakoioran naglalapaw sa

akon.
8 Pagasogoon ni lehoba ang iya ka-

looy sa kaadlawon,
Kag sa kagab-ihon ang iya ambahanon

mangin j^ari sa akon,
Ang pagpangamuyo sa Dios sang akon

kabuhi.

9 Magasiling ako sa Dios :
" Batong

bantiling nakon,

I Ngaa bala nalimtan mo ako ? l Ngaa
bala nagalalaw ako tungud sang pagpi-

g03 sang kaaway ?
"

10 Ang akon mga kaaway nagapasi-
pala sa akon kag ginadogmok nila ang
akon mga tulan.

Sang nagasililing sila sa bug-os nga
adlaw : "

l Diin bala ang imo Dios ?
"

11 i Ngaa bala nagadunguk ka, kalag
ko?
Kag i ngaa bala nagakalisang ka sa

akon?
Maghulat-ka sa Dios, kay pagadaya-

won ko pa sia,

Sia nga amo ang kaluwasan sang akon
nawung kag ang akon Dios.

Pangamuyo sang manugambahan, agud nga pag-

dalhon sia sa Puluy^an nga balaan.

AO HUKMI ako, oh Dios, kag ta-^^ bangi ang akon kasaba, batok sa

katawohan nga banyaga

;

Luwasa ako sa tawo nga madaya kag
madautoPx.

2 Kay ikaw amo ang Dios sang akon
kabakuran. i Kay ngaa bala ginsikway
mo ako ?

I Kay ngaa bala nagalalaw ako tungud
sa pagpigos sang kaaway ?

3 Ipadala ang imo kapawa kag ang
imo kamatooran ; ini sila magtuytuy sa
akon

;

Magmando sila sa akon sa bukid sang
imo pagkabalaan,
Kag sa imo mga puluy-an.

4 Niyan magasulud ako sa halaran
sang Dios,

Sa Dios nga amo ang kasadya sang
akon kalipay

;

Kag pagadayawon ko ikaw nga may
arpa, oh Dios, Dios ko.

5 iNgaa bala nagadunguk ka, oh
kalag ko,

Kag ngaa nagakalisang ka sa akon ?

Maghulat-ka sa Dios, kay pagadaya-
won ko pa sia,

Sia nga amo ang kaluwasan sa akon
nawung kag sang akon Dios .

Ang banwa sang Dios nsgapabanumdum sang mga
kaayoban nga nagligad.—Nagaatnpo sia nga ma-

nginluwas sa mga kalautan nga karon.

Sa Patigolo 7iga miisiko. Sang mga anak
ni Kore. Maskil.

A A OH Dios, nakabati kami sang
1 * anion mga idulungug, ginpanu-

gid sa anion sang anion mga ginikanan,
Ang buhat nga ginhimo mo sa ila

mga kaadlawan, sa daan nga mga dag-
on.

2 Ikaw, gintabog mo sang imo ka-
mut ang iban nga mga katawohan, apang
pinananum m.o sila

;

Ginlaglag mo ang iban nga mga ban-
wa, apang pinapaaplaag mo sila.

3 Kay wala nila maiya ang duta sang
ila hinganiban,
Kag wala man sila maluwas sang ila

butkon

;

Kondi sang im.o too, kag sang imo
butkon kag sang kapawa sang imo
nawung,
Kay nahamut-an mo sila.

4 Ikaw, oh Dios, amo ang akon had

;

Magsogo ka sing mga kaluwasan kay
lakob.

5 Sa imo pagasungayon namon ang
amon mga kasumpung

;

Sa imo ngalan pagapanlapakon namon
ang mga nagatilindug batok sa amon.
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6 Kay wala ako magasalig sa akon
pana,
Kag ang akon hinganiban indi man

makaluwas sa akon.

7 Kay ikaw nagabantay sa anion sa

anion niga kaaway,
Kag pinakahuyan mo ang mga naga-

dumut sa amon.
8 Sa Dios nagahimaya kami sa adlaw-

adlaw,
Kag sa gihapon pagaologon nanion

ang imo ngalan. Sela.

9 Apang ginasikway mo kami, kag
ginapakahuy-an mo kami,
Kag wala ka magagowa sa amon mga

kasoldadosan.
10 Ginapaisol mo kami gikan sa

kasumpung,
Kag ang mga nagadulumut sa amon,

nagkuluha sing hinublas.

11 Ginabutang mo kami nga kalan-

on subung nga mga obeha,

Kag ginapaaplaag mo kami sa tunga

sang katawohan.

12 Ginabaligya mo ang imo banwa
sa walay bili,

Kag wala mo pagpakamahala sila sa

mataas nga bili.

13 Ginahimo mo kami nga iligoon

sang pasipala sang amon mga kasilingan,

Nga kaladlawan kag luyubitan sa

mga nagalilibot sa amon.

14 Ginahimo mo kami nga hulobaton
sang katawohan,
Nga talangotalangoan sang mga ka-

banwaanan.

15 Sa adlawadlaw ang akon pasipala

yari sa atubangan nakon,
Kag natabunan sang kahuluy-an ang

akon guya,

16 Sa tingug sang nagapakahuya kag
nagabuyayaw sa akon,
Bangud sang kaaway kag sang naga-

panimalus.

17 Tanan ini nag-alabut sa amon, kag
kami wala malimut sa imo,
Kag wala kami nangindimatutum sa

imo katipan
;

18 Wala man magtalikod ang amon
tagiposoon,
Bisan magisol ang anion mga tikang

sa imo banas,

19 Sa pagboong mo sa amon sa duug
sang mga sakal,

Kag sa paglikup mo sa amon sang
landong sang kamatayon.

20 Kon nakalimut kami sa ngalan
sang amon Dios,

Kon ginbayaw namon ang anion mga
kaniut sa Dios nga dumuluong,

21 I Indi bala pagusisaon ini sang
Dios ?

Kay ginakilala niya ang mga ginalik-

man sang tagiposoon.
22 Apang, bangud sa imo, ginapatay

kami sa adlawadlaw,
Ginakabig kami nga mga obeha nga

sa ihawan.

23 Pagmata-ka, i ngaa bala nagaka-
tolog ka, Ginoo ?

Bangon ka, ayavv ka pagpalayo sa

gihapon.

24 ^ Kay ngaa bala ginatago mo ang
imo nawung,
Kag ginakalimtan mo ang amon ka-

lisdanan, kag ang pagpigos sa amon ?

25 Kay ang amon kalag nagadunguk
tubtub sa yab-ok,
Ang amon lawas nagaduut sa duta.

26 Pagbangon-ka sa pagbulig sa amon,
Kag tubsa kami tungud sang imo

bugay.

Pagtalastas nga maaalagnaon sang paghiliusa nga

espirituhanon ni Kristo kag san^ iya iglesia.

Sa Pangolo nga niusiko. Sa Sosanim.

Sang 7nga anak ni Korc. Maskil. Am-
halianon sa gugma.

NAGAPAAWAS ang akon tagi-

posoon sang polong nga maga-45
yon;
Nagasiling ako : Ang akon mga binu-

hatan mangin sa hari

:

Ang akon dila manginpluma sang ma-
dasig nga manugsulat.

2 Magayon ka labi pa sa mga anak sa

mga tawo.
Ang bugay nagaagay sa imo mga

bibig;
Ngani, ginapakamaayo ka sang Dios

sa gihapon.

3 Itaklus-mo ang imo hinganiban sa

imo hawak, oh Maisug,
Nga amo ang imo himaya kag ang

imo pagkahalangdon.

4 Kag sa imo pagkahariano:i, lakat-ka

sa pagdaug, idoso ang imo kanga,

Bangud sang kamatooran kag sang

katarungan nga maloloy-on

;

Kag magtudlo sa imo ang imo too

sang mga butang nga makangilidlis.
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5 Ang imo mga baslay mga matalum,
Ang mga kabanwaanan magakalapu-

kan sa idalum nimo ;

Pagapilason fiila .ang tagiposoon sang
mga kaaway sang hari.

6 Ang imo lingkoran nga harianon,

oh Dios, nagapadayon sa gihapon kag
walay katapusan.
Patok nga harianon sang katarungan

ang patok nga harianon sang imo gin-

harian.

7 Ginhigugma mo ang katarungan,
kag ginadumtan mo ang kalautan ;

Ngani hinaplas ka sang Dios, sang
Dios mo,
Sing lana sa kalipay, labi pa sa imo

mga kaupdanan.
8 Ang tanan mo nga mga panapton

nagapalanghanint sing mira, sing aloe

kag kasia,

Sa mga hulut nga tiposo, diin nga
ginhugyaw ka nila nga mga may kinus-

kus.

9 Ang mga anak nga babae sang mga
hari sa tunga sang imo mga babae nga
dunganon

;

Yara ang hari nga babae sa imo too
nga nahuyasan sang bulawan sa Opir.

10 Pamati-ka, anak nga babae, kag
tuluk-ka, kag ihngi ang imo idulungug,
Kag limuti ang imo banwa, kag ang

bak'iy sang imo amay
;

11 Kag paghandumon sang hari ang
imo kagayonan,
Kag yaub-ka, kay sia amo ang imo

ginoo,
12 Kag ang anak nga babae sa Tiro,

yadto didto nga may dolot.

Magapalangabay sang imo pagbulig
ang mga mangaronon sang banwa.

13 Ang anak nga babae sang hari sa

sulud sang piiluy-an, tanan sia mahi-
mayaon

:

Hinabol nga bulawan ang iya panap-
ton.

14 Nga may mgo. panapton nga binor-
dahan pagadalhon sia sa hari

;

Sa olehe niya nagasuhinud ang mga
ulay nga babae,
Nga iya mga kaupdanan nga babae,

nga ginpakari sa imo.

15 Pagapandalhon sila nga may pag-
hugyaw kag pagkalipay

;

Magasululud sila sa baiay nga hari-

anon sang hari.

16 Sa baylo iang imo mga ginikanan
manginimo mga anak

;

Yadto sila pagahimoon mo nga mga
dunganon sa bug-os nga duta.

17 Himoon ko nga pagapanumdumou
ang imo ngalan sa tanan nga mga kali-

\yatan.

Tungud sina pagadayawon ka sang
kabanwaanan, sa walay katapusan kag
sa gihapon.

Himpit nga pagsalfg sang mga nagatoloo

sa Dios.

Sa Pangolo nga musiko. Sang mga anak
ni Kore. Sa Alamot. Arnhahanon.

AC^ ANG Dios amo ang anion da-^^ langpan kag ang anion kuta,

Ang isa ka kabulig nga makita nga
gamhanan sa mga kalisdanan.

2 Ngani indi kami mahadluk, bisan
magbaliskad ang duta,

Bisan maghuyung ang mga kabukiran
nga malusud sa alibutod sang dagat

;

3 Bisan raaghalagunung kag magda-
lakaldakal ang mga tubig,

Bisan magkulurug ang mga kabukiran
bangud sang iya bugal. Sela.

4 May suba nga ang iligan niya naga-
pakalipay sa banwa sang Dios,
Nga amo ang duug nga balaan sang

mga puluy-an sang Labing-Mataas.
5 Ang Dios yara sa tunga niya, indi

sia mationg

:

Ang Dios magabulig sa iya sa pagpa-
managbanag sang kaagahon.

6 Nagagalahud ang mga katawohan,
nagahulangay ang mga ginharian :

Nagakatingug sia, nagakatunaw ang
duta.

7 Si lehoba sang Sebaot yari kaupud
namon

;

Ang amon dalangpan amo ang Dios
ni lakob. Sela.

8 Kari-kamo, tan-awa-ninyo ang mga
binuhatan ni lehoba,
Nga nagabutang sing kahapayan sa

duta.

9 Nga nagapatunung sa mga pag-
ilinaway tubtub sa ukbung sang duta,

Nga nagabali sang pana, nagautiid
sang bangkaw,
Kag nagasunug sang mga kanga sa

kalayo.

10 " Pabirnuyung-kamo, kag kilalaha-

ninyo, nga ako amo ang Dios,
Nga pagapalabawon ako sa ibabaw

sang mga katawohan, pagapalabawon
ako sa duta."
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II Si lehoba sang Sebaot yari kaiipud
namon

;

Aug anion dalangpan amo ang Dios
ni Jakob. Sela.

Ang pagdaug saag ginharlan sang Dios.

Sa Pangolo nga musiko. Sang inga

anak ni Kore. Anibahanon.

ATI TANAN nga mga banwa, pala-^ ' makpak kamo sang mga kamut

;

Hinugyaw kamo si Dios sa tingug
sang pagdaug,

2 Kay si lehoba, ang labing Mataas,
kalahadlukan sia

;

Daku sia nga hari sa ibabaw sang
bug-OS nga duta.

3 Ginapasakup niya ang kabanwaanan
so aton,

Kag ang katawohan sa idalum sang
aton mga tiil.

4 Sia nagapili sa aton sang mga pala-

nublion,

Nga himaya ni lakob, nga iya hini-

gugma. Sela.

5 Ang Dios nagasaka nga may hinug-
yaw,

Si lehoba sa tunug sang budyong.
6 Ologa-ninyo ang Dios, ologa-ninyo ;

Ologa-ninyo ang aton hari, ologa-nin-

yo.

7 Ang Dios amo ang hari sangbug-os
nga duta

;

Ologa-ninyo nga may kaalam.
8 Ang Dios nagahari sa mga katawo-

han,
Limingkod ang Dios sa ibabaw sang

iya balsan nga lingkoran nga harianon.

9 Ang mga dunganon sang kabanwa-
anan nagasilimpon
Sa banwa sang Dios ni Abraham,
10 Kay iya sang Dios ang mga kalasag

sang duta :

Sia tuman gid ka taas.

Kagayonan kag inga pinasahi nga bugay

sang lerusaleai.

Amhahanon. Sahnos sang mga anak
ni Kore.

40 DAKU si lehoba, kag tuman gidO ka takus nga pagdayawon,
Sa banwa sang aton Dios, sa bukid

sang iya pagkabalaan.
2 Magayon sa kataason, ang kalipay

iang bug-03 nga duta,

Amo ang bukid nga Sion, sa kaluyo-
han sang Aminhan,
Ang banwa sang daku nga hari,

3 Nga sa iya mga balay nga harianon
ginakilala ang Dios nga dalangpan.

4 Kay yari karon, ang mga hari sa du-
ta nagtilipon didto,

Nagtalaliwan sila nga tanan.

5 Kag nakit-an nila sia, kag sa gila-

yon nagkalatingala sila,

Nagkalalisang kag nagdalidali sila sa

pagpalagyo.
6 Didto inabut sila sing pagkurug,

sing kasakit subung sang babae, nga na-
gaanak.

7 Sa hangin nga Timug ginaboong
mo ang mga sakayaa sa Tarsis.

8 Ang na'batian namon, ini amo ang
nakit-an namon,
Sa banwa ni lehoba sang Sebaot,

sa banwa sang anion Dios

:

Ginapalig-on sia sang Dios sa giha-

pon. Sela.

9 Ginahulat namon ang imo kalooy,
oh Dios,
Sa tunga sang imo Simbahan.
10 Sono sang imo ngalan, oh Dios,
Amo man ang kadayawan mo tubtub

sa ukbung sang duta

;

Ang imo too puno sang katarungan.

11 Magkalipay ang bukid sa Sion,
Maghulugyaw ang mga anak nga ba-

bae ni luda,

Tungud sang imo mga paghukom.
12 Maglakat-kamo sa kilid sang Sion,

kag libuton-ninyo sia

:

Isipa-ninyo ang iya mga tore,

13 Pamalandonga-nlnyo ang kabaku-
ran sang iya mga kuta,

Tuluka-ninyo ang iya mga balay nga
harianon,
Agud nga igpanugid ninyo ini sa kali-

watan nga palaabuton.

14 Kay ining Dios amo ang aton Dios
sa gihapon kag sa gihapon.

Sia magamando sa aton sa ibabaw
sang kamatayon.

Kabuangan aag pagsalig sa mga mangad.

Sa Pangolo nga musiko. Sang vtga anak
ni Kore. Ambahanon.

4Q PAMATII-ninyo ini, mga ban-
^ wang tanan

;

Linga-ninyo, tanan kamo nga mga
pumuluyo sang kalibutan,
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2 Kamo nga mga timawa, subung man
kamo nga mga halangdon,
Ang mangaranon kag ang imol sing

tingub gid.

3 Ang akon baba magapamolong sing

kaalam,
Kag ang pamalandong sang akon

tagiposoon manginsaihibalo.

4 Pagailingi ko sa mga halimbawa
ang akon idulungug;

Pagasaysaj'^on ko sa aipa ang akon
paktakon.

5 iNgaa bala magakahadluk ako sa

mga adlaw sang kalautan,

Kon ginalibutan ako sang kalainan
sang mga nagakilitin sa akon ?

6 Sila nagasalalig sa ila mga kahimta-
ngan,
Kag nagapalabugal sa kabugana sang

ila mga raangad

;

7 Wala sing sin-o nga sarang sa bisan

ano nga bagay makatubus sa iya utud,

Bisan m.aghatag sa Dios sang iya

gawad.
8 Kay ang katubsanan sang iya ka-

buhi lakas gid ka mahal,
Kag kinahanglan nga magpangindi sia

9 Sa pagkabuhi sa gihapon gid,

Kag nga indi magtan-aw sia sang
lulubngan

;

10 Kay makit-an niya sia. Naga-
kalamatay ang mga maalam

;

Ang buangbuang kag ang kulangku-
lang nagakawala sila nga alangay gid,

Kag ginabilin nila sa iban ang ila mga
mangad.

11 Sa sulud nila, nagahunahuna sila

nga ang ila mga balay manginwalay ka-
tapusan,
Kag ang ila mga puluy-an sa kaliwa-

tan kag sa kaliwatan.
Ginahingalanan nila sang ila ngalan

ang ila mga duta.

12 Apang ang tawo sa iya kadunga-
nan wala magapadayon

;

Kaangay sia sa mga sapat nga na-
gakalawala.

13 Amo ini ang ila dalan : may ka-
buang sa ila;

Walay sapayan, ang mga nagasulunud
sa ila, nagakalahamuut sa ila mga
pinolongan. Sela.

14 Subung sa mga pinanong nga ka-

hayupan pagaibutang sila sa lulubngan

;

Ang kamatayon nagahabhab sa ila,

Kag ang mga matadlung raanginginoo
sa ila sa kaagahon,

Kag ang ila kagayon pagapahagason
sa lulubngan, nga malayo sa ila pulu3'^-an.

15 Apang ang Dios magatubus sang
akon kabuhi sa gahum sang kamatayon,
Kay iya ako pagakuhaon. Sela.
16 Busa indi ka mahadkuk kon may

sin-o nga nagamangaranon,
Kon magukad ang himaya sang iya

balay

;

17 Kay sa pagkamatay niya, wall gid
sia sing pagadalhon,
Bisan magpanaug sa olche tiiya ang iya

himaya.
18 Bisan pa sa magakabuhi sia, naga-

pakamaayo sia sa iya kalag,
Kag nga pagdayawon ka nila, kay

nagapakabulahan ka,

19 Magasimpon ka sa kaliwatan sang
imo mga ginikanan,
Nga indi na gid sila makakita sing ka-

pawa sa gihapon.
20 Ang tawo nga yara sa kadunga-

nan, nga walay ihibalo,

Mangisubung sia sang mga hayup nga
nagakalawala.

Pagahiikman sang Dios ang kalibutan.—Sia

maluyag sang pagkamatinumanon kag
indi sang iialad.

Salnios ni Asap.

^r\ ANG Makagagahum, ang Dios, si^^ lehoba, nagapamolong,
Kag gintawag niya ang duta gikan sa

Sidlangan tubtub sa Katundan.
2 Sa Sion, nga kahimpitan sang kaga-

yonan,
Ang Dios nagapakita sang iya sidlak.

3 Ang aton Dios nagakari kag wala
magahipus

;

Kalayo nagaupud sa atubangan niya,
Kag sa libot niya may daku nga bagyo.

4 Ginatawag niya ang mga langit sa
ibabav/,

Kag ang duta, sa paghukum sa iya
banwa

:

5 " Tipuna-ninyo sa akon ang akon
mga balaan,

Ang mga nakigkatipan sa akon sa ha-
lad."

6 Kag igabantala sang kalangitan ang
iya katarungan

;

Kay ang Dios gid amo ang hukoni.
Sela.

7 Pamati-ka, banwa nakon, kag maga-
pamolong ako,
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Pamatii, Israel, kag magapamatuud
ako sa tunga nimo.
Ako amo ang Dios, ang imo Dios.

8 Wala ko ikaw pagasabdonga tu-

ngud sang imo mga halad
;

Ang imo mga halad nga sinunog yaii

gihapon sa atubangan nakon.

9 Wala ako magakuha sa imo balay

sang tinday nga lalaki sang baka,

Bisan ang mga kanding nga lalaki sa

imo mga palasudlan.

10 Kay akon ang tanan nga kasapatan
sa talon,

Kag ang mga kasapatan sa linibo nga
mga bakolod.

11 Ginakilala ko ang tanan nga mga
pispis sa kabukiran,
Kag ang mga nagadalayan sa latagon.

12 Kon ako kunta paggutumon, indi

ko ini pagisiling sa imo,
Kay akon ang kalibutan kag ang iya

kabug-osan.

13 i Magakaon ako ayhan sang unud
sang baka,
Kon m.againum ako sang dugo sang

mga kanding nga lalaki ?

14 Maghalad-ka sa Dios sing halad sa

pagdayaw,
Kag tumanon-mo ang imo mga saad

sa Labing-Mataas.

15 Kag tawgon-mo ako sa adiaw sang
kalisdanan

:

"Pagaluwason ko ikaw, kag ikaw
magahimaya sa akon."

16 Apang, sa malaut nagasiling ang
Dios:
"^Ano ang paghimoon mo bala sa

pagpanugid sang akon mga palatukuran,

Kag paghuput sang akon katipan sa

imo baba,

17 Nga ginadumtan mo ang pagsaway,
Kag ginatalikdan mo ang akon mga

polong ?

18 Kon makita mo ang makawat, na-

gadalagan ka kaiipud sa iya,

Kag yara ang bahin mo sa mga maki-
hi.lahion.

19 Ang imo baba ginatugyan mo sa

kalainan,

Kag ang imo dila nagapatok sing

limbong.

20 Kon nagalingkod ikaw, nagaham-
bal ikaw batok sa imo iitud,

Kag nagapasipala ka sa anak nga la-

laki sang imo \\6y.

21 Yari karon, ini nga mga butang

ginhimo mo ; kag tungud kay naghipus
ako,
Nagahunahuna ikaw nga, sa pagka-

matuiid, manginsubung ako sa imo.
Pagasawayon ko ikaw, kag ibutang ko

ining tanan sa atubangan sang imo mga
mata.

22 Busa talaslason-ninyo ini, kamo
nga nagakalalimot sa Dies,

Easi kon pag-agawon ko kamo, kag
walay sin~o nga magluwas.

23 Ang nagahalad sing pagdayaw,
nagahimaya sa akon

;

ivag ang nagahusay sing igo sang iya

dalanon,
Igapahayag ko sa iya ang kaluwasan

sang Dios."

Si Dabid nagatuad ssng iya sala kag nagapa^

ngabay sa Dios nga patawaron sia kag

baylohan ang iya tagiposooa.

Sa Pangolo figa musiko. Salmos nt

Dabid ; sang nakasulud na sia kay Bat-
seba, kag ?iag-abut sa iya si Natan nga
manalag?ia.

KALOOYi akO; oh Dios, sono sa

imo kalooy

;

Sono sa kadamuon sang imo bugay,
panasa ang akon mga paglalis.

2 Hugasi ako sing himpit gid sang
akon kalautan,

Kag tinloi ako sang akon sala.

3 Kay ginakilala ko ang akon mga
paglalis,

Kag ang akon sala yari gihapon sa

atubangan nakon.

4 Sa imo, sa imo lamang nakasala
ako,
Kag nahimo ko ang malain sa atu-

bangan sang imo mga mata

;

Sa bagay nga pagkilalahon ikaw nga
matarung sa imo polong,
Kag putli kon ikaw maghukom.
5 Yari karon, sa kalautan natawo

ako,
Kag sa sala ginpanamkon ako sang

akon iloy.

6 Yari karon, ikaw nagahigugma sang
kamatooran sa tagiposoon

;

Kag sa tago ginapahangup mo ako
sing kaalam.

7 Ulaya ako sang isopo, kag mangin-
matinlo ako

;

Hugasi ako, kag manginmaputi ako
labi sang niebe.
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51.8. MGA SALMOS. 53.1.

8 Papamatia ako sang himaya kag
kalipay,

Agud nga magkalalipay ang mga tul-

an, nga imo ginboong.

9 Palipdi ang imo nawnng sa akon
mga sala,

Kag panasa ang tanan nakon nga
mga kalainan.

10 Tugaha sa akon, oh Dios, ang isa

ka kasingkasing nga matinlo

;

Kag bag-oha ang isa ka espiritu nga
matadlung sa sulud nakon.

1

1

Ayaw ako pagtabuga sa atubangan
mo,
Kag ayaw pagkuhaa sa akon ang imo

balaan nga Espiritu.

12 luli sa akon ang kalipay sang imo
kaluwasan

;

Kag ang cspirita nga nahanda sa

maayo, mag-agubay sa akon.

13 Niyan pagaitudlo ko sa mga mala-
lison ang imo mga dalanon

;

Kag ang mga makasasala magliliso sa

imo.

14 Luwasa ako sa dugo nga pinatolo,

oh Dios, Dios sang akon kaluwasan.
Mag-ambahan ang akon dila sang imo

katarungan.

15 Ginoo, patikaba ang akon mga
bibig,

Kag magbantala ang akon baba sang
imo kadayawan.

16 Kay wala ka magakawili sang mga
halad, nga pagaihalad ko sa imo :

Wala ka mahamuut sang halad nga
sinunog.

17 Ang mga halad sang Dios among
espiritu nga mahinulsulon.
Ikaw wala magatamay sang tagipo-

soon
Nga boong kag masulub-on, oh Dios.

18 Himoa ang maayo sa Sion sa imo
maayo nga luyag

;

Patinduga ang mga kuta sa lerusa-
lem.

19 Niyan magapaw^ili sa imo ang mga
halad sa katarungan,
Ang halad nga sinunog,
Kag ang halad nga sinunog sing

bugos

;

Niyan pagaihalad nila sa ibabaw sang
imo halaran ang mga tinday sang
baka.

Si Dabid nagatagna sang kalaglagan saag mga
malaut, kag nagasalig sa Dios.

Sa Patigolo nga miisiko. Maskil ni Da-
bid, savg pag-abut ni Doeg, nga Idutninhon,

nga nagpahibalo kay Saul, nga nagasi-

ling : "Si Dabid nag-abut sa baldy ?ii

Ahimelek."

5Q I KAY ngaa bala nagahimaya ka
^ sa kalainan, oh maisug ?

Ang kalooy sang Dios dayon gid.

2 Mga pagdaut ginapadugi sang imo
dila,

Subung sang labaha nga matalum,
ikaw nga nagahimo sing limbong.

3 Ginahigugma mo ang malain labi

sang maayo

:

Ang butig, labi sang polong sang ka-

tarungan. Sela.

4 Ginahigugma mo ang tanan nga
mga pololongon nga madauton,
Malimbongon nga dila.

5 Ang Dios man magalaglag sa imo
sa gihapon

;

Pagadakpon ka niya, kag pagahulbu-
ton ka niya sa imo puluy-an,

Kag pagapanason ka niya sa duta sang
mga buhi. Sela,

6 Kag magatalan-aw ang mga mata-
rung sa iya, kag magakalahadluk sila,

Kag magakaladlaw sila sa iya, nga
uagasiling

:

7 " Yari karon, ang tawo nga wala
maghimo sa Dios nga kapag-unan niya,

Kondi nga nagsalig sia sa kadamuon
sang iya mga mangad,
Kag nagpakalig-on sia sa iya kalau-

tan."

8 Apang yari ako subung sang lum-
bay nga oliba sa balay sang Dios

;

Sa kalooy sang Dios nagasalig ako sa

gihapon kag sa walay katapusan.

9 Pagadayawon ko ikaw sa gihapon
tungud sang imo ginahimo

;

Kag magahulat ako sa imo ngalan,

kay maayo sia, sa atubangan sang imo
mga balaan.

Pagkanialaut kag pagkaduoot saag mga tawo.

Sa Pangolo nga rnusiko. Sa Maha-
lat. Maskil ni Dabid.

NAGASILING ang buangbuang
sa iya tagiposoon : " Walay53

Dios.'

Nagkaladunot sila, kag ginhimo nila

nga kalangil-aran ang ila kalautan.
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63.2. MGA SALMOS, 55.11.

Wala sing sin-o nga nagahimo sing

maayo.
2 Ang Dios kutub sa kalangitan na-

gatamud sa mga inanak sang mga tawo,

Sa pagtan-aw kon may iban nga ma-
hantupon, nga nagapangita sa Dios.

3 Ang tagsatagsa nagtalikod : ang ta-

nan nagkaladunot.
Wala sing sin-o nga nagahimo sing

rnaayo, walay bisan isa lang.

4 I Wala bala sing pagkilala ining ta-

nan nga nagahimo sing kalautan ?

Ginkaon nila ang akon banwa, subung
sang pagkaon nila sang tinapay

;

Sa Dios wala sila magpalanawag.
5 Sa diin wala sing kalahadlukan, ma-

gakulurug sila sa kahangawa ;

Kay pagaiwaraag sang Dios ang mga
tul-an sang nagapatindug sing dulugan
batok sa imo.
Pagapakahuy-an mo sila, kay ang Dios

nagasikway sa ila.

6
i
Oh, san-o magaabut kutub sa Sion

ang mga kaluwasan sa Israel

!

Kon pagpapaulion sang Dios ang mga
bihag sang iya banwa,
Magahimaya si lakob kag magakali-

pay si Israel.

Pangaoiuyo ni Dabid, agud luwason sia.

Sa Pangolo nga jnusiko. Sa Neginot.

Maskil ni Dabid, sang pag-ahnt sang mga
Sipinhon kag nagsililing kay Saul: *'/ Wa-
la bala si D(^id magapanago sa aton

dutaf"

gyi OH Dios, luwasa ako tungud sang^^ imo ngalan,
Kag sa imo gahum hukmi ako.

2 Oh Dios, pamatii ang akon panga-
muyo,
Dunga ang mga katarungan sang akon

baba.

3 Kay ang mga dumuluong nagati-

lindug batok sa akon,
Kag ang mga malugus nagapalangita

sang akon kabuhi

:

Wala nila ginapahamtang ang Dios sa

atubangan nila. Sela.

4 Yari karon, ang Dios amo ang naga-
bulig sa akon,
Ang Ginoo yara sa mga nagaagubay

sang akon kabuhi.

5 Sia magauli sang malain sa akon
mga kaaway

;

Papasa sila sono sang imo kamatoo-
ran.

6 Sa kabubut-on gid magahalad ako
sa imo

;

Pagadayawon ko ang imo ngalaji, oh
lehoba, kay maayo sia.

7 Kay ginaluwas niya ako sa tanan
nga kalisdanan ; kag ang akon mata na-
gapahuway sa akon mga kaaway.

Si Dabid nagapanghakroy sang kalaioao sang iya

mga kaaway, nagnpadayon sa pagpanga-

inuyo kag nagasalig sa Dios.

Sa Pangolo nga musiko. Sa Neginot.

Maskil ni Dabid.

C C DUNGA, oh Dios, ang akon pa-
\J\J ngamuyo,
Kag indi ka magpanago sa akon pag-

ampo.
2 Talupangda ako, kag sabta ako.
Ginakugmat ako sa akon panghakroy,

kag nagatuaw ako,

3 Bangud sang tingug sang kaaway,
Kag sa atubangan sang pagpigos sang

Madauton

;

Kay ginahaboy nila sa ibabaw nakon
ang kalainan,

Kag sa kasingkal ginalagas nila ako.

4 Ang akon tagiposoon masinakiton
sa sulud nakon.
Kag mga kakugmat sa kamatayon

nagkalaholog sa ibabaw nakon.

5 Kahadluk kag kurug nagdululut sa

akon,
Kag ang kakugmat naglikup sa akon.
6 Kag nagsiling ako : \ Oh, kon may

mga pakpak pa lang ako subung sang
salampati,
Magalupad ako kuntani, kag magapa-

ngita ako sing puluy-an !

7 Sa pagkamatuud magapalagyo ako
kuntani sa malayo

:

Magapuyo ako kuntani sa kahanaya-
kan. Sela.

8 Magadalidali ako kuntani sa pagpa-
lagyo sa isa ka palalipdan
Sa hangin nga buhawihon, sang unos.

9 Gub-a, oh Ginoo, pihakpihaka ang
dila nila

;

Kay nakita ko ang linugusay kag bina-

ngig sa banwa.
10 Ginalibot nila sia sa ibabaw sang

iya mga kuta sa adlaw kag sa gab-i,

Kag may kalautan kag pangabudlay
sa tunga niya

;

1

1

May mga pagdaut sa tunga nila,

Kag ang pagpigos kag ang limbong
wala pagpalayo sa iya mga nakawaan.
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55. 12. MGA SALMOS. 56. 11.

12 Kay wala magapasipala sa akon
ang isa ka kaaway,
Nga kuntani sia napasaylo ko

;

Kay indi sia ang nagadumut sa akon,
ang nagatindug batok sa akon,
Makapanago ako kunta sa iya

;

13 Apang ikaw, tawo nga ginpaka-
angay ko sa akon,
Nga kailpud ko kag pinakahirup ko

nga abyan :

14 Nga tingub kami nagapahayagay
sing matam-is gid sang anion mgatinago,
Sa Balay sang Dios nagaupud kami

sa kadam-an.
15 i

Ang kahapayan sa ibabaw nila !

Magpalanaug sila nga mga buhi sa

lulnbngan,
Kay walay iiwan kondi mga kalainan

sa ila puluy-an, sa tunga nila.

16 Apang ako magapanawag sa Dios,
Kag si lehoba magaluwas sa akon.

17 Sa hapon, kag sa aga, kag sa
udtong adiaw, nagapamalandong kag
nagabakho ako,

Kag sia magapamati s^ng akon
tingug.

18 Pagapagowaon niya ang akon ka-
lag sa paghidaet sa pag-awayan nga gi-

nahimo batok sa akon

;

Kay ang mga batok sa akon madamu
sila.

19 Ang Dios magapamati, kag maga-
sabat sa ila,

Kay kutub pa sang kadaanan naga-
padayon sia. Sela.

Tungud kay wala sila pagliliwan,
Bisan nagakahadluk sila sa Dios,
20 Nga ginauntay nila ang ila mga

kamut batok sa mga nagapakighidaet
sa ila,

Nga ginalalis nila ang ila katipan.
21 Nagadanlog labi pa sang mantika

ang ila mga pinolong,
Apang may inaway sa ila mga tagi-

posoon.
Mahomok ang ila mga polong labi pa

sang lana,

Apang sila mga sundang nga hublas.
22 Itungtung sa ibabaw ni lehoba

ang imo lulan, kag sia magaagubay sa
imo:

Indi sia magtugut nga malingkang sa
gihapon ang matarung.
23 Apang ikaw, oh Dios, magapa-

panaug sa ila sa nadaluman sang lulub-

ngan:
Ang mga tawo nga makidugoon kag

mga malimbongon indi sila makatunga
sang ila mga kaadlawan

;

Apang ako nagasalig sa imo.

i Dabid nagapangajo sa Dios nga luwason sia niya

sa iya mga kaav/ay. Kag nagadayaw sa iya

tuDgud sang tnga kaluwasan nga nadangat niya.

Sa Pangolo nga fimsiko. Sa " Mahipus
iiga salmnpati^' sa dung nga malayo gid.

Miktam ni Dahid, sang sindakup sia sang
mga Pilistinhon sa Gat.

CO MALOOY ka sa akon, oh Dios,
"^U kay nagahimulat pagtukub sa

akon ang mga tawo.
Sa adiawadlaw ginaaway nila ako,

ginapigos nila ako.

2 Ginahimulatan ako pagtolon sang
akon mga kaaway sa adiawadlaw

;

Kay madamu ang mga nagaaway
batok sa akon nga may bugal.

3 Sa adlaw nga magakahadluk ako,

Ako magasalig sa imo.

4 Kag sa Dios pagadayawon ko ang
iya polong

;

Sa Dios nagasalig ako, indi ako ma-
gakahadluk.

I Ano bala ang pagabuhaton sa akon
sang unud ?

5 Sa tanan nga mga adlaw ginapatiko
nila ang akon mga polong

;

Kon nagahulunahuna sila sa akon,
amo gihapon nga sa kalainan.

6 Nagapoloot sila, ginapanilagan nila,

kag ginatandaan ang akon mga tikang,

Kag nagahululat sila sang akon kabuhi.

7 I Makapalagyo bala sila tungud sang
kalainan ?

Oh Dios, gub-a sa imo kasingkal ang
mga banwa.

8 Ang akon mga pagbalikbalik gin-

isip mo.
Isulud sa imo saro ang akon mga

luha

;

I Wala bala sila sa imo tolon-an ?

9 Niyan pagapatalikdon ang akon
mga kaaway, sa adlaw nga ako magpa-
nawag.

Ini ginakilala ko, nga ang Dios yari

sa akon.

10 Sa Dios, pagadayawon ko ang iya

polong

;

Kay lehoba pagadayawon ko ang iya

polong.
11 Sa Dios nagasalig ako: indi ako

mahadluk.
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66. n. MGA SALMOS. 58.6.

^'Anong pagahitnoon bala sa akon
sang tawo ?

12 Sa ibabaw nakon, oh Dios, yara

ang akon mga ginpanaad
;

Pagahalaran ko ikaw sing mga pag-

dayaw.
13 Kay ginluwas mo ang akon kabuhi

sa kamatayon,
Kag ang akon mga tiil sa pagkabii-

laog,

Agud nga maglakat ako sa atubangan
sang Dios
Sa Kapawa sang mga nagakalabuhi.

Si Dabid nagapanlayo sing panabang batok

sa iya mga kaaway, kag nagadayaw

sa Ginoo.

Sa Pangolo nga Musiho. Sa " Ayaw
paglaglagaJ' Miktam ni Dabid, sang pag-

palagyo niya gikan sa atubangan ni Saul

pa lungib.

C rj MALOOY-ka sa akon ; oh Dios,
v^ / malooy ka sa akon,

Kay sa imo nagapanilong ang akon
kalag,
Kag nagapanilong ako sa landong

sang imo mga pakpak,
Tubtub nga lumigad ang mga kala-

lat-an.

2 Nagapanawag ako sa Dios nga La-
bing-Mataas,
Sa Dios nga nagahuman sang tanan

nga sa akon.

3 Sia magapadala kutub sa mga langit,

kag magaluwas sia sa akon.

Ang nagahimulat sa pagtolon .sa akon,

nagapasipala. Sela.

Ang Dios magapadala sang iya kalooy

kag sang iya kamatooran.

4 Ang akon kabuhi yara sa tunga sang

mga leon ;

Nagahigda ako sa tunga sang mga ta-

wo nga pinadabdab,
Sa mga inanak sang tawo nga ang ila

mga ngipon mga bangkaw kag mga
baslay,

Kag ang ila mga dila sundang nga
mataliwis.

5 Pakalabaw-ka sa ibabaw sang ka-

langitan, oh Dios.

Ang imo himaya magmangin sa iba-

baw sang bug-OS nga duta.

6 Batong ang ginladlad nila sa akon
mga tikang,

Ginpaduko nila ang akon kalag

;

Boho ginkutkut nila sa atubangan na^
kon:
Sa tunga niya nagkalaholog sila. Sela.

7 Nalig-on na ang akon tagiposoon,
oh Dios, ang akon tagiposoon nalig-on
na.

Buut ako magkanta, kag mag ambahan
sing mga salmos.

8 Mata-ka, oh himaya nakon ; mata-
ka, salterio kag arpa :

Pagapukawon ko ang pamanagbanag.
9 Pagadayawon ko ikaw sa mga bi-

nanwabanwa, oh Ginoo.
Magaambahan ako sa imo sa mga

kabanwaanan.
10 Kay daku tubtub sa mga kalangi-

tan ang imo kalooy,
Kag tubtub sa mga kapanganuran ang

imo kamatooran.

11 Pakalabaw-ka sa ibabaw sang ka-

langitan, oh Dios

:

Ang imo himaya manginsaibabaw
sang bug-OS nga duta.

*

Ang Dios magasilct sang lublia sang mga
malaut, kag pagaluwason niya ang

matarung.

Sa Pangolo nga musiko. Sa " Ayaiv pag-
laglaga." Miktam ni Dabid.

50 I MATUUD bala ? j Kamo naga-O hilipus ! i Indi bala ninyo kun-
tani igbantala ang katarungan ?

1 Indi bala ninyo kuntani paghukman
nga may katadlungan, mga inanak sang
mga tawo ?

2 Kondi nga, sa tagiposoon naga-
hilimo kamo sing mga kalautan :

Ginapakatadlung ninyo ang mga pag-
lugus sang inyo mga kamut sa duta.

3 Nag-ilisol ang mga malauton kutub
sa tiyan nga iniloy.

Nagtalalang kutub pa sa tiyan ang
mga butigon.

4 May dalit sila kaangay sang dalit

sang man-ug

;

Subung sila sang man-ug nga bungul,

nga nagatakup sang iya idulungug,

5 Nga wala magapamati sang tingug

sang mga manugwili,
Sang manughimalad nga sampaton sa

pagpamakot.

6 Oh Dios, boonga ang ila mga
ngipon sa ila mga baba ;

Boonga, oh lehoba, ang mga bag-ang
sang mga leon nga magamay.
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58. 7. MGA SALMOS, 69. 17.

7 Magkalapanas sila subiing sang mga
tubig. nga nagahubas sa iya kaugalingon ;

Ang mga baslay nga ila ginapana,

magraangisubung sang sumpo,
8 Manginsubung sila sang taklong,

nga nagakahagas,
Manginstibufig sang nahologan nga

babae, nga indi nakakita sang adlaw.

9 Sa vv'ala pa ang inyo mga kolon
magbatyag sang kalayo sang sapinit,

Ang buhawi mag-agaw sa ila, sa lab-as

pa, kag sa nagadabdab na.

10 Magkalipay ang matarung kon
magtan-aw sang pagtimalus

;

Maghugas sia ang iya mga tiil sa

dugo sang mga malauton.
11 Niyan magasiling ang mga tawo :

" Sa Pagkamatuud gid, may bunga sa

matarung,
Sa pagkamatuud gid, may Dios nga

nagahukom sa duta."

Si Oabid nagapangayo sa Dies nga luwason sia niya,

kag nagapabayag sang iya pagkawalay sala.

Sa Pangolo nga musiko. Sa " Ayaiv
paglaglaga." Miktam ni Dahid, sang pag-
padald ni Saul, kag ginbantayan nila ang
baldy sa pagpatay sa iya.

5Q LUWASA ako sa tunga sang
v^ akon mga kaaway, oh Dios ko ;

Apini ako sa mga nagatilindug batok
sa akon.

2 Kuhaa ako sa tunga sang mga na-
gahilimo sing kalainan,

Kag luwasa ako sa mga tawo nga
mga makidugoon.

3 Kay yari karon, ginaput-an nila ang
akon kabuhi,

Nagatilingub batok sa akon ang mga
makusug,

Indi tungud sa sayup nakon, bisan sa
sala nakon, oh lehoba.

4 Sa wala sing kalautan sa akon
nagadalagan kag nagaalaman sila.

Pagmata-ka sa pagsugat sa akon, kag
tan-awa.

5 Kag ikaw, oh lehoba, Dios sang
mga kasoldadosan, ang Dios ni Israel,

Pagmata-ka sa pagduaw sa tanan nga
mga katawohan :

Indi ka na maghikalooy sa bisan kay
sino sining mga madauton nga mga
m.alalison. Sela.

6 Magapalauli sila sa hapon, kag ma-
gatalaghol sila subung sang mga ido,

Kag pagalibutan nila ang banwa.

7 Yari karon, nagabuluga sila sing

mga pasipala sa ila baba ;

May mga sundang sa ila mga bibig,

Kay nagasiling sila : " I Sin-o bala

ang makabati ?

"

8 Apang ikaw, lehoba, magakadlaw
ka sa ila,

Magayubit ka sa tanan nga mga kata-

wohan.
9 Batok sa iya kusug, magahulat ako

sa imo

;

Kay ang Dios amo ang akon palalip-

dan.
10 Ang akon Dios, sa iya pagkalooy

magauna sia sa akon.
Ang Dios nagapapahuway sang akon

mata sa ibabaw sang akon mga kaaway.
11 Indi mo sila pagpatyon, agud nga

ang akon banwa dili makalipat.
Patiogtioga sila sa imo kabakuran,

kag papaubusa sila,

Oh lehoba, nga taming namon.
12 Ang mga polong sang ila mga

bibig among mga sala sang ila baba.
Subung man pagapandakpon sila sa

ila pagpalabilabi,

Kag tungud sang mga paghimalaut
kag sang mga kabutigan nga ginamit-
lang nila.

13 Tapusa sila nga may kasingkal,

tapusa sila, kag manginwala na sila :

Kag mahibalo-an nila tubtub sa
mga ukbung sang duta, nga ang Dies
nagagahum kay lakob. Sela.

14 Kag magapalauli sila, sa hapon,
kag magatalaghol sila subung sang mga
ido,

Kag magalilibot sila sa banwa.
15 Magalalakat sila nga mga liholiho

sa pagpangita sang kalan-on,

Kag magahiligda sila nga indi mag-
kalabusug.

16 Apang pagakantahon ko ang iya
kabakuran,
Kag pagadayawon ko sa aga ang imo

kalooy

;

Kay nangindalangpan ikaw nakon,
Kag palalipdan sa adlaw sang akon

kalisdanan.

17 Kabakuran nakon, sa imo maga-
kanta ako,
Kay ang Dios amo ang akon dalang-

pan, ang Dios nga nagahikalooy sa

akon.
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60.1. MGA SALMOS. 63.3.

Panalabiton kag paogamuyo nl Dabid.

Sa Pangolo nga inusiko. Sa Siisan-Hedut.

Miktam tii Dabid, nga itiugpanmUo, sang
nagpakigaway sta batok kay Aran-Na-
haraim kag batok kay Aram-Soba, kag si

loab nagbalik kag ginpilas ?iiya sa Edom
sa nahipyakan sang Asin ang napido kag
dulla ka libo.

^r\ OH Dios, ikaw ang nagsikway sa^^ amon, ginpapaalaplaag mo kami.
Naakig ka ; balik-ka sa amon.
2 Ginpakurug mo ang duta, ginpalitik

mo sia

;

Paulia ang ila mga litik, kay naga-
huyong sia.

3 Ginpakitaan mo ang imo banwa
sing mga butang nga matig-a ;

Ginpainum mo kami sang alak sa ka-
kugmat.

4 Ginhatagan mo sing bandera ang
mga nagakalahadluk sa imo,
Agud nga bayawon nila sia tungud

sang kamatooran. Sela.

5 Agud nga mabawi ang imo mga na-
hagugmaan,
Luwasa sang imo too, kag pamatii

kami.
6 Ang Dios naghambal sa iya balaan

nga Puluy-an : " Ako nagakalipay.
Pagabahinon ko ang Sikem, kag pa-

gatakson ko ang nalupyakan sa Sukot.

7 Akon ang Galaad, kag akon man
ang Manases,
Kag ang Epraim among kabakuran

sang akon olo,

Ang luda amo ang akon manughimo
sang mga kasogoan.

8 Ang Moab amo ang Batiya nga
akon hunawan

;

Sa ibabaw sang Edom pagaihaboy ko
ang akon sapin.

Pilistea, singit-ka sa kalipay sa ka-
dunganan nakon."

9 I Sin-o bala ang nagatiguna sa akon
sa banwang pinabakud ?

^" Sin-o bala ang magadala sa akon
tubtub sa Idumea ?

10 i Indi bala ikaw, oh Dios, nga nag-
sikway sa amon,
Kag wala ka magowa, oh Dios, upud

sa amon kasoldadosan ?

11 Hatagi kami sing panabang sa ka-
lisdanan,

Kay walay pulus lamang ang kaluwa-
san sang mga tawo.

12 Sa Dios magamanginmandadaug
kami,
Kag pagatapakon niya ang amon mga

kasumpung.

Si Dabid nagadan§up sa Dios.

Sa Pangolo nga musiko. Sa Negi-
not. Sahnos ni Dabid.

pA PAMATII, oh Dios, ang akon pag-^ ' panawag.
Linga ang akon pangamuyo.
2 Kutub sa ukbung sang duta maga-

panawag ako sa imo, kon ang akon ta-

giposoon paglapyoon.
Sa Bato nga ginapakalakas ko kataas

pagidul-ong-mo ako.

3 Kay ikaw amo ang akon dalangpan,
Kag ang tore sa kabakuran sa atuba-

ngan sang kaaway.
4 Ako magapuyo sa imo puluy-an nga

sa gihapon

;

Magapasilong ako sa idalum sang pag-
tabon sang imo mga pakpak.

5 Kay ikaw, oh Dios, nagapamati sang
akon mga panaad,
Ginahatagan mo ako sang panublion

sang mga nagakalahadluk sa imo ngalan.
6 Pagaidugang mo sa hari ang mga

inadlaw sang mga adlaw
;

Ang iya mga tinuig manginsubung
sang kaliwatan kag kaliwatan.

7 Magapadayon sia sa gihapon sa
atubangan sang Dios.

Amana ang kalooy kag kamatooran,
agud nga sila magbantay sa iya.

8 Sa sini pagaambahanon ko ang imo
ngalan sa gihapon,
Nga nagatuman sang akon panaad sa

adlawadlaw.

Paglaygay sa pagsalig lamaos sa Dios.

Sa Pangolo nga musiko. Sa ledutun.

Salmos ni Dabid.

^Q ANG akon kalag may kalinong sa
U<^ Dios lamang

:

Sa Iya nagagikan ang akon kaluwasan.
2 Sia lamang ang akon Batong ban-

tiling kag ang akon kaluwasan.
Sia amo ang akon mataas nga pala-

lipdan : indi ako mationg sing daku gid.

3 I Tubtub bala san-o pagduksulan
ninyo ang isa ka tawo, nga tingub
kamong tanan,

Sa paglaglag sa iya subung sang ding-
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ding nga nagahilay, subung sang kuta,

nga ginapapukan ?

4 Lamang nagapakigsapol sila sa pag-
pukan sa iya pagkahalangdon

;

Nagakalahamuut sila sang butig

:

Nagapakamaayo sila sa ila baba,

apang nagahimalaut sila sa siiiud nila.

Sela,

5 Kaldg ko, sa Dios lamang magpa-
kalinong-ka,
Kay sa iya nagagikan ang akon pag-

laum.
6 Sia lamang ang akon Batong ban-

tiling kag ang akon kaluwasan ;

Sia amo ang akon mataas nga palalip-

dan : indi ako mationg.

7 Sa Dios natongtong ang akon kalu-

wasan kag ang akon himaya,
Sa Dios yara ang Eatong bantiling

sang akon kusug kag ang akon palalip-

dan.
8 Magsalig-kamo sa iya sa tanan nga

dag-on, kamo nga mga katawohan

;

lula-ninyo sa atubangan niya ang inyo
tagiposoon

:

Ang Dios amo ang aton palalipdan.

Sela.

9 Lamang ang walay pulus amo ang
mga anak sang mga kubus,
Kag ang butig amo ang mga anak

sang dunganon.
Sa timbangan mamag-an sila :

Tingub silang tanan mga kadayawan
lamang.

10 Ayaw-ninyo pagibutang ang pag-
salig sa pinigusan,

Kag indi kamo magpalabugal sa hinu-

blas.

Kon ang mga mangad nagadulugang,
indi ninyo pagibutang ang inyo tagi-

posoon sa ila.

11 Ang Dios naghambal sing ma-
kaisa

;

Nakabaii ako sini sing makaduha

:

Nga ang kagamhanan iya sang Dios.

12 Kag sa imo, oh Ginoo, nahanu-
ngud ang kalooy,
Kay ikaw nagabalus sa tagsatagsa

sono sang iya binuhatan.

Ang kakugi ni Dabid sa pagpaogita sa Dios.

Salmos ni Dabid, satig didto sia sa kahaua-
yakan sa Ittda.

OH Dios, ikaw amo ang akon
Dios, nagapangita ako sa imo.63

Ang akon kalag may kauhaw sa imo,
ang akon unud nagahandum sa imo,
Sa duta nga kigas, nga nahubsan nga

walay tubig.

2 Sa subung sini ginapamalandong ko
ikaw sa imo balaan nga puluy-an,
Sa pagtan-aw sang imo gahum kag

himaya.

3 Kay labing maayo pa ang imo
kalooy sang kabuhi.
Ang akon mga bibig nagadalayaw sa

imo.

4 Sa sini pagapakamaayohon ko ikaw
sa akon pagkabuhi,
Sa imo ngalan pagabayawon ko ang

akon mga kamut.
5 Subung nga sa otok kag nga sa

tambok pagabusgon ang akon kalag,
Kag sa mga bibig nga malipayon

pagadayawon ko ikaw sang akon baba.
6 Kon makadumdum ako sa imo sa

akon higdaan,
Nagapamalandong ako sa imo sa mga

pagpulaw sa kagab-ihon
;

7 Kay ikaw amo ang akon panabang,
Kag sa landong sang imo mga pakpak

magakalipay ako.

8 Ang akon kalag nagapilit sa imo, sa
pagsunud sa imo.
Ang imo too nagasapnay sa akon.
9 Apang ang mga sa kalaglagan na-

gapalangita sang akon kalag,
Magakalapukan sa mga duug nga

nanubuan sang duta.

10 Pagapanlaglagon sila sa talum
sang hinganiban ;

Magraanginbahin sila sang mga milo.

11 Apang ang had magapangalipay
sa Dios,

^
Magamangindalayawon ang bisan

sin-o nga tungud sa iya nagasumpa,
Kay ang baba sang mga nagahalani-

bal sing butig, pagatakpan.

Si Dabid nagapaafayo kag nagafaulat sang
kaluwasao.

Sa Pangolo nga musiko. Sabfws tii Dabid.

f^A. DUNGA, oh Dios, ang akon^^ tingug sa akon pangamuyo :

Bantayi ang akon kabuhi sa kahadluk
sa kaaway.

2 Tabuni ako sa laygay nga tago sang
mga malain,
Kag sang kinagahud sang mga naga-

himo sang kalautan.
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3 Ginbaid nila ang ila dila subung
sang siindang,

Kag subung sang baslay ginapaigo nila

ang mga polong nga mapait,

4 Sa pagpana sa tago sa ibabaw sang
lubus.

Sa hinali panaon nila sia, kag wala
sila mahadluk.

5 Nagalig-on sila sa ila malauton nga
tinutuyo,
Ginabanabana nila nga tagoon ang

mga siod,

Nagasililing sila ;
"

I Sin-o bala ang
makakita sa ila ?

"

6 Nagapadugi sila sing mga kalautan :

" Nahanda kami, ang puhon human-na."
Amo ini ang sa sulud sang tagsatagsa

kag ang ila tagiposoon mga madulum.
7 Niyan ang Dios nagapana sa ila

;

Sa hinali nagaabut ang baslay; yari

karon, mga pilason sila.

8 Ginapamukan sila, ang ila kaugali-

ngon nga dila batok sa ila
;

Ang tanan nga mga makakita sa ila,

nagapalalagyo.

9 Kag nagakalahadluk ang tanan nga
mga tawo

;

Kag pagaibantala nila ang binuhatan
sang Dios,
Kag mahangup nila ang iya binuha-

tan.

10 Magakalipay ang matarung kay
lehoba, kag magasalig sa iya.

Kag magahilimaya ang tanan nga
mga matadlung sa tagiposoon.

Alga pagdayaw kag mga pagpasalamat tungud

sang mga kaayoban sang Dios.

Sa Pangolo tiga miisiko. Salmos tii

Dahid. KalaJitahon.

SA atubangan nimo, oh Dios, may
pagluntad kag pagdayaw sa

Sion,

Kag sa imo nagakaturaan ang m.ga

panaad.
2 Oh ikaw, nga nagapamati sang pa-

ngamuyo

:

Sa imo magaabut ang tanan nga unud.

3 Ang mga kalautan nagalandas ba-

tok sa akon,
Apang ikaw ang nagatumbas sang

anion mga pagkamalalison.

4 Biilahan ang imo nga ginapili, kag
ang imo ginapapalapit sa imo,

Agud nga magpuyo sia sa imo mga
patyo.

Pagabusgon kami sang kaayohan sang
imo balay.
Sang imo balaannga Simbahan.
5 Sa mga makahaladluk nga mga bu-

tang, sa katarungan ginsabat mo ka-
mi,
Oh Dios sang amon kaluwasan,
Paglaum sang tanan nga mga ukbung

sang duta,

Kag sang mga labing malayongamga
iilihung sang dagat.

6 Ikaw, ang nagapabakud sang mga
kabukiran sa imo galium,

Nga nawagkusan sang kaisug,

7 Nga nagahagup sang hinagunung
sang mga dagat, kag sang hinagunung
sang mga kabaluran,
Kag sang kinagahud sang mga katawo-

han.

8 Niyan ang mga pumuluyo sang mga
ukbung sang diiia nagakahadluk sang
imo mga kalatingalahan.

Ikaw nagapakanta sa kalipay sa mga
gawang sang aga kag sang gab-i

;

9 Ginaduaw mo ang duta kag gina-

bunyagan mo sia sing bugana,
Sa daku gid nga bagay ginapaman-

gad mo sia.

Ang suba sang Dios, puno sing mga
tubig.

Nagaaraan ka sang U3^as nila, kon sa

subung sini ginaaman mo ang duta.

10 Ginabunyagan mo sing bugana ang
iya mga idas,

Ginatapan mo ang iya mga tinumpok,
Ginapahomok mo sia sa mga ulan,

Ginapakamaayo mo ang iya mga sa-

lingsing.

11 Imo ginapurungpurungan ang tuig

sang imo m.ga kaayohan
;

Kag ang imo mga agi nagapaiatubud
sing katambok

;

12 Nagatubud sia sa ibabaw sang mga
puluy-an sang kahana5'akan

Kag ang mga kabakoloran ginaluku-

pan sing kalipay.

13 Ang mga kapatagan nagapalana-
put sing mga pinanung,

Kag ang mgj? nalupyakan nagakala-

puno sing mga uyas

;

Nagasilingit sila sa kalipay, kag naga-
kalanta pa sila.
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Ang Dios dalayawon tun£ud sang iya

mga bicuhataa.

Sa Pangolo tiga rnusiko. Amha-
hanon. Sabnos.

IBANSAG-ninyo ang Dies nga
may kalipay, bug-os nga duta.

2 Kantaha-ninyo ang himaya sang iya

ngalan,
Hatagi-ninyo sia sing himaya sa pag-

dayaw sa iya.

3 Isiling-ninyo sa Dios : j Nga pag-
kamakahaladluk sang imo mga binu-

hatan

!

Tungud sang kadaku sang imo kaba-
kuran magapalahilum ang imo mga kaa-
way sa atubangan mo.
4 Ang bug-OS nga duta magasimba sa

imo,
Kag magaambahan sa imo,
Kag magaambahan sila sa imo ngalan.

5 Kari-kamo kag tan-awa-ninyo ang
mga binuhatan sang Dios

;

Makahaladluk sia sa mga binuhatan
niya nayon sa mga inanak sang mga
tawo.
6 Ginbaylo niya ang dagat sa ma-

mala;
Sa suba nagtalabok sila nga lakat

:

didto sa iya nagakalipay kami.

7 Sia nagaginoo upud sang iya kaba-
kuran sa gihapon

;

Ang iya mga raata nagatuluk sa mga
katawohan.
Ang mga malaiison indi magpalaka-

taas. Sela.

8 Mga banwa pakamaa3'^oha-nin5''o,

ang amon Dios,
Kag ipabati-ninyo ang tingug sang

pagdayaw sa iya.

9 Sia amo ang nagbutang sa aton
kalag sing kabuhi,
Kag wala nij^a igtugut nga maka-

danlog ang aton mga tiil.

10 Kay ikaw nagtilaw sa amon, oh
Dios,
Ginsanghid mo kami subung sang

pagsanghid sang pilak.

11 Ginsulud mo kami sa sihod

;

Ginbutangan mo sing lulan nga ma-
bug-at ang amon mga pus-on.

12 Ang mga tawo ginpasaka mo sa
ibabaw sang amon olo

;

Nagsulud kami sa kalayo kag sa mga
tubig,

Apang ginbutang mo kami sa ka-
laparan.

\ 13 Magasuliid ako sa imo balay nga

j

may mga halad nga sinunog

:

Pagabayaran ko ikaw sang akon mga
panaad,

14 Nga ginmitlang sang akon mga
bibig,

Kag ginhambal sang akon baba sang
yara pa ako sa kalisdanan.

15 ]Mga sinunog nga halad sang mga
pinatambok nga hayup pagaihalad ko
sa imo,

Pati ang pahamut sang mga karnero :

Magahalad ako sing mga baka kag
mga lalaking kanding. Sela.

16 Kari-kamo, pamati-kamo nga ta-

nan nga mga nagakahadluk sa Dios,

Kag pagaisugid ko ang iya ginhimo
sa akon kalag.

17 Sa akon baba sa ij'^a nagpanawag
ako,
Kag gindayaw sia sang akon dila.

18 Kon sa akon tagiposoon nakatulok
ako sa kalautan,
Ang Ginoo wala magpamati sa akon.

19 Apang, sa pagkamatuud gid, gin-

pamatian ako sang Dios,

Ginlingig niya ang tingug sang akon
pag-ampo.

20 Dalayawon ang Dios,

Nga wala niya igsikway ang akon
pangamuyo, bisan sa akon, ang iya

kalooy.

Ang ginharian sang Dios magalapnag sa

bug-OS Hga date.

Sa Pangolo tiga nmsiko. Sa Neginot.

Salmos. Ainbahanon.

f^J7 ANG Dios magkalooy sa amonO / kag magpakamaayo sa amon,
Kag pagpasilakon niya ang iya guya

sa ibabaw namon, Sela.

2 Agud nga makita sa duta ang imo
dalan,

Kag ang imo kaluwasan sa tanan nga
mga katawohan.

3 Magadalayaw sa imo ang mga ban-
wa, oh Dios,
Magadalayaw sa imo ang tanan nga

mga banwa.
4 Magakalalipay ang mga katawohan

kag magaalambahan sila nga may kali-

pay,
Kay pagahukman mo ang mga banwa

sa katarungan. Sela.

Kag pagatuytuyan mo ang mga ka-

tawohan sa duta.
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5 Magadalayaw sa imo ang mga ban-

wa, oh Dios,

Magadalayaw sa imo ang tanan nga
mga banv/a.

6 Ang duta naghatag sang iya bunga

;

Ang Dios, ang amon Dios, magapaka-
maayo sa amon.

7 Ang Dios magapakamaayo sa amon,
Kag magakalahaclluk sa iya ang tanan

nga mga ukbung sang duta.

Mga pagdayaw kag: mga pagpasalamat sa

Dios tiingud sang kaluwasan.

Sa Pangolo nga musiko. Sahnos 7ii

Dahid. Ambahatwn.

NAGATINDUG ang Dios
; paga-

paalaplaagon ang iya mga kaa-68
way,
Kag magapalalagyo sa iya atubangan

ang mga nagakalaakig sa iya.

2 Subung sang pagkapanas sang aso,

pagapanason mo sila

;

Subung sang paglunay sang talc sa

atubangan sang kalayo,

Amo man magakawala ang mga ma-
dauton sa atubangan sang Dios.

3 Apang ang mga matarung magaka-
lalipay;

Tsiagahilimaya sila sa atubangan sang
Dios,

Kag magalinumpatlumpat sila sa ka-
lipay.

4 Mag-alambahan-kamo sa Dios, pag-
kalanta-kamo sing mga kalantahon sa

iya ngalan.
Ihanda-ninyo ang dalan sang nagalak-

bay sa kahanayakan.
Si lehoba ang iya ngalaTi, kag magka-

sadya-kamo sa atubangan niya.

5 Amay sang mga ilo, kag manana-
bang sang mga balo nga babae
Amo ang Dios sa iya balaan nga pu-

luy-an.

6 Ang Dios nagapapuyo sa panimalay
sang mga nagaisaisa

:

Sia nagadala sa mga binilango sa ka-
tawhayan

;

Apang ang mga malalison magapulu-
yo sa duta nga kigas.

7 Oh Dios, sang ikaw naghalin sa

atubangan sang imo banwa,
Sang pagiakat mo sa kahanayakan,

Sela.

8 Ang duta nagkurug,
Nagtulubud man ang mga langit sa

atubangan sang Dios

,

Yadtong Sinai tiagkiirug sa atubangan
sang Dios, sang Dios ni Israel.

9 Bugana nga ulan ginsabwag mo, oh
Dios,

Ginpalig-on mo ang imo panublion
sang binudlay sia.

10 Ang imo pinanong nagpuluyo sa
iya,

Nga, sa imo kaayo, oh Dios, gintigan-

an mo ang imol.

11 Ang Ginoo nagahatagsingpolong :

Ang mga babae nga manugbantala
sang maayong balita, daku sila nga ka-
soldadosan.

12 " Nagpinalagyo, nagpinalagyo ang
mga hari sang mga kasoldadosan :

Kag ang babae nga nagakabilin sa ba-
lay, ginapamahat niya ang mga inagaw.

13 Sang naghigda kamo sa tunga sang
mga pasilongan sang hayup,
Nangisubung kamo sang mga pakpak

sang salampati nga naputus sang pilak,

Kag ang iya mga kuyus may pagka-
badyaw nga bulawan.

14 Sang ginpaaplaag sang Makaako
ang mga hari sa iya,

Ginpaputi ang duta, subung sang niebe
sa Salmon."

15 Ang bukid sang Dios among bukid
sa Basan,
Angisaka bukid nga may madaraung

mga putokputokan, ang isa ka bukid
sa Basan.

16
'i
Kay ngaa bala ginatamdan ninyo,

oh mga bukid sang madamung mga pu-
tokputokan,

Ini nga bukid nga ginhigugma sang
Dios nga sa iya puluy-an ?

Sa pagkamatuud, si lehoba magapuyo
sa iya sa gihapon,

17 Ang mga kanga sang Dios, mga
duha ka polo ka libo, mga linibolibo.

Ang Ginoo sa tunga nila, subung sang
Sinai, sa balaan nga Puluy-an.

18 Nagsaka ka sa mataas, ginbihag
mo ang mga bihag,

Nagkuha ka sing mga hatag sa tunga
sang mga tawo,
Kag sa tunga man sang mga malali-

son, agud nga magpuyo kaiipud nila si

lehoba nga Dios.

19 Dalayawon ang Ginoo, nga sa ad-

lawadlaw nagapas-an sia sang aton lu-

lan;

Ang Dios amo ang aton kaluwasan.
Sela.
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20 Ang Dios amo nga sa amon ang
Dios sang kaluwasan

;

Kag iya ni lehoba nga Ginoo ang
pagluwas sa kamatayon.

21 Sa pagkamatuud, pagapilason sang
Dios ang olo sang iya mga kaaway,
Ang bohokon nga alimpulos sang na-

galakat sa iya mga sala.

22 Ang Ginoo nagsiling :
" Gikan sa

Basan pagapabalikon ko,

Pagapabalikon ko sila gikan sa mga
kadadalraan sang dagat,

23 Agud nga ang imo mga tiil mag-
salup sa dugo,
Kag ang dila sang imo m.ga ido may

iyang bahin sang mga kaav/ay."

24 Nakita nila ang imo mga paglakat,

oh Dios,
Ang mga paglakat sang akon Dios,

sang akon Hari, sa balaan nga Puluy-an.

25 Ang mga manugkanta nagauluna,
ang mga manngkiiskus sa olehe,

Sa tunga ang mga manugkanta nga
babae nga mxay mga tambor.

26 Pagapakaraaayoha-ninyo ang Dios
sa mga katilingban,

Sa Ginoo, kamo nga mga sa kaliwatan
ni Israel.

27 Didto yara ang pamatan-on nga si

Benyamin, nga manginginoo nila,

Ang mga dunganon sa luda upud sa
ila katilingban,

Ang mga dunganon sa Sabulon, ang
mga dunganon sa Neptali.

28 Ang imo Dios nagasogo sa imo
kusug.

Paiig-una, oh Dios, ang imo ginhimo
sa amon.

29 Tungud sang imo Simbahan sa
lerusalem
Ang mga hari nagadalala sa imo sing

mga dolot.

30 Pungi ang sapat nga mapintas sa
kawayanan,
Ang kadamuon sang mga lalaking

baka pati ang mga tinday sang baka
sangYnga banwa,
Agud nga mag-alabut sila sa paglayaub

sa imo mga tiil, nga may mga pinanid
nga pilak.

Ginapanas niya ang mga banwa nga
nagakalahamuut sang mga inaway.

31 Magakalari ang mga dunganon sa
Egipto

:

Ang Kus magadalidali sa pag-untay
sang iya mga kamut sa Dios.

I

32 Mga ginharian sa duta, pag-alam-
I bahan kamo sa Dios,

j

Pag-alambahan kamo sa Ginoo. Sela.

\
33 Sia nagasaka sa ibabaw sang

! langit sang mga langit, nga amo sila

sadto gid.

Yari karon, ginapabati niya ang iya
tingug, tingug nga makagagahum.

34 Ipabangud-ninyo ang kabakuran
sa Dios

;

j

Sa ibabaw ni Israel yara ang iya pag-
kahalangdon,

j

Kag ang iya gahum sa mga kalangi-
tan.

35 Makahaladluk ka, oh Dios, kutub
sa imo mga balaan nga Puluy-an.
Ang Dios ni Israel, nagahatag sing

kabakuran kag kusug sa iya banwa.
Dalayawon ang Dios.

Mga pag-antus nga lakas ni Dabid, nga nagapaaga-

ninaw sang mga iya sang Mesias.

Sa Pangolo nga musiko. Sa Sosatiim.

Ni Dabid.

PQ LUWASA ako, oh Dios,
vJ^ Kay ang mga tubig nagsulud sa
akon kalag.

2 Nagalubung ako sa madalum nga
tulugban, sa diin wala na sing tapakan
ang tiil,

Nagsulud ako sa mga kaidadalman
sang mga tubig, kag ang sulgan nagapa-
salup sa akon.

3 Binudlay ako sang panav/ag; ang
akon totonlan napaus na

;

Ginapanlapyo ang akon mga mata sa
paghulat sa akon Dios.

4 Labi pa sang mga bohok sang akon
olo, ang mga nagakalaakig sa akon sa
walay kabangdanan

:

Mabakud ang mga maluyag maglag-
lag sa akon, nga akon mga kaaway sa di

gid matarung.
Busa ang wala ko pagkawata, dapat

ko karon bayaran.

5 Dios, ikaw nakahibalo sang akon
kabuang,
Kag ang akon mga kasal-anan wala

sila matago sa imo.
6 Kabay pa nga indi mahuy-an ba-

ngud sa akon ang mga nagahululat sa

imo, oh Ginoo nga si lehoba sang Se-

baot.

Kabay pa nga indi pagpasalimuangon
tungud sa akon ang mga nagapangita
sa imo, oh Dios ni Israel.

725



69.7. MGA SALMOS, 69. 33.

7 Kay tungud sang gugma sa imo
nag-antus ako sing pasipala

;

Ang kalibug nagtabon sang akon na-

wung.
8 Ginkabulungan ako sang akon mga

utiid,

Kag wala makilal-i sang mga anak
sang akon iloy.

9 Kay ginupud ako sang kakugi sa

imo balay,

Ang mga pasipala sang mga mapasi-
palahon sa imo nagakaholog sa ibabaw
nakon.

10 Kag naghibi ako sa puasa sang
akon kalag,

Kag ini manginpasipala sa akon,
11 Sang nagsuklub ako sing panapton

nga masinulub-on,
Nangintiliawtiawan nila ako.
12 Nagahalambal nahanungud sa akon

ang mga nagalilingkod sa gawang,
Kag nanginkalantahon ako sang mga

manuginum sang makahulubug nga ilim-

non.

13 Apang ako nagahimo sang akon
pangamuyo sa imo, oh lehoba, sa panag-
on sang (7710 maayong kabubut-on :

Oh Dios, tungud sang kadamuon sang
imo kalooy,
Pamatii ako sa kamatooi an sang imo

kaluwasan.
14 Kuhaa ako sa hmang, kag indi ako

pagpasaluma
;

Manginlinuwas ako sa mga nagaka-
laakig sa akon kag sa kadadalman sang
mga tubig.

15 V/ala ako pagpasalupi sang sulug
sang mga tubig,

Bisan ipatulon ako sang kadalumon,
Bisan pagpatakpan sang bobon sa iba-

baw nakon ang iya baba.
16 Pamatii ako, lehoba, kay maayo

ang imo kalooy

:

Sono sa kadamuon sang imo mga
pagkalooy, balik ka sa akon.

17 Kag ayaw pagtagoa ang imo na-
wung sa imo alagad,
Kay nagabakho ako : dali-ka kag pa-

matii ako.
18 Palapit-ka sa akon kalag, tubsa

sia
;

Bawi-a ako bangud sa akon kaaway.
19 Ikaw nakahibalo sang pagpasipala

sa akon, kag sang akon kalibug kag
^ang pagtamay sa akon

;

Sa atubangan mo yara ang tanan ko
nga mga kaaway.

20 Ang pasipala nagboong sang akon
tagiposoon, kag nagaugtas ako :

Kag naghulat ako kon sin-o ang ma-
looy sa ako7i, kag wala gid

;

Kag sa mga manuglipay, kag wala gid
ako sing nakita.

21 Ginhatagan nila ako sing apdo
nga kalan-on,
Kag sa akon kauhaw ginpainum nila

ako sing langaw,
22 Ang ila latok manginsiod sa atu-

bangan nila,

Kag tiglapak sa ila kabugana.
23 Pagpadulumon ang ila mga mata

sa pagtan-aw,
Kag pakuruga sa gihapon ang ila

mga taludtud,

24 Tula sa ibabaw nila ang imo pa-
nungud,
Kag ang kasingkal sang imo kaakigon

maglambut sa ila.

25 Kabay pa nga hapayon ang iya
balay nga harianon.
Nga sa iya mga payag wala sing pu-

muluyo.
26 Kay ginhingabut nila ang imo

ginpilas,

Kag ginasugid nila ang mag kasakit

sang mga imo ginbuno.

27 Dugangi sing kalainan sa ibabaw
sang ila kalainan,
Kag indi sila magsululud sa imo kata-

rungan.
28 Pagpanason sila sa tolon-an sang

mga buhi,

Kag indi pagipanulat sila upud sa mga
matarung.
29 Kag ako nasubuan kag nagakasa-

kit,

Ang imo kaluwasan, oh Dios, maga-
pahamtang sa akon sa mataas.

30 Pagadayawon ko ang ngalan sang
Dios nga may kalantahon,
Pagpakadakuon ko sia nga may pag-

dayaw.
31 Kag makapahamuut ini kay lehoba

labi sang baka,
Kon tinday sang baka nga ginatuboan

sing sungay kag mga koko.

32 Makakita sini ang mga mapainu-
buson kag magakasadya sila

;

Kamo nga nagapalangita sa Dios,

magakabuhi ang inyo tagiposoon.

33 Kay si lehoba nagapamati sa mga
makalolooy,
Kag indi nagatamay sa iya mga bini-

lango.
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69. 34. MGA SALMOS. 71. 15.

34 Dayawon sia sang mga kalangitan
kag sang data,

Sang mga kadagatan, kag sang tanan
nga nagagiiiho sa ila.

35 Kay pagaluwason sang Dios ang
Sion, kag pagapatindugon nij/a iiwan
ang mga kabanwaanan ni luda ;

Kag didto magapuluyo sila, kag ma-
gatalagiya sila sa iya,

Kag ang kaliwat sang iya mga alagad
magapanubli sa iya,

Kag ang mga nagahigugma sang iya

ngalan, magapuluyo sa iya.

Si Dabid nagaampo sa Dios sang iya pauabang.

Sa Pangolo 7iga nmsiko. AV Da-
bid. Sa Hajidumanan.

^r\ OH Dios, dali-ka sa pagluwas sa
' ^ akon

;

Dali-ka, oh lehoba, sa pagtabang sa
akon.

2 Manginmahuy-an kag magpala-
mula
Ang mga nagapangita sang akon ka-

buhi;
Pagpabalikon kag pagpakahuy-an ang

mga nagakalawili sa akon kalautan

;

3 Pagpabalikon bangud sang ila ka-
huluy-an
Ang mga nagasiling : "

i
Ha, ha !

"

4 Magkasadya kag magkalalipay sa

imo ang tanan nga nagapangita sa imo,
Kag magsiling gihapon ang mga na-

gahigugma sa imo kaluwasan

:

"
i
Mangindaku ang Dios !

"

5 Apang ako imoi kag nasit-an
;

Dali-ka sa akon, oh Dios :

Ikaw amo ang akon panabang kag
ang akon Manluluwas.
Oh lehoba, ayaw ka pagdugay.

Si Dabid nagasalig sa Dios, nagapangayo sa iya nga
luwason sia sa iya mga kaaway kag pag-apinan sia

tubtab sa katigulangcn, nga tungud sa iya ginsiii=

maya oiya ang Dios.

SA imo, oh lehoba, nagapanilong
ako ,*

Kabay nga mas-a indi ako pagpasali-
muangon.

2 Luwasa ako tungud sa imo kataru-
ngan kag papalagyoha ako

;

Ilingi nayon sa akon ang imo idulu-
ngug, kag luwasa ako.

3 Magmangin-isa ikaw ka puluy-an
nakon sa ibabaw sang Batong baatiiing,

Sa diin nga ako sarang makasulud
sing dayon gid.

Nagsogo ka sa pagluwas sa akon ;

_
Kay ikaw among akon Batong banti-

ling kag akon kabakuran.
4 Dios ko, papalagyoha ako sa kamut

sang madauton,
Sa kamut sang tawo nga dimatarung

kag mapintas.

5 Kay ikaw among akon paglaum, oh
Ginoo nga si lehoba,
Nga sa iya nagasalig ako kutub sang

akon pagkapamatan-on.
6 Kutub sa tiyan sang akon iloy na-

gaidag ako sa imo

;

Ikaw nagkuha sa akon sa mga kasud-
lan sang akon iloy

;

Manginsaimo ang akon pagdayaw sa
gihapon.

7 Ako among isa ka katingalahan nga
sa kadam-an,
Apang ikaw among akon mabakud

nga palalipdan.

8 Mapuno ang akon baba sang imo
pagdayaw,
Kag sa imo himaya sa bug-os nga

adiaw.

9 Ayaw ako igsikway sa panag-on
sang katigulangon

;

Kon magkulang sa akon ang mga
kusLig, ayaw ako pagpabayai.

10 Kay ang akon mga kaaway naga-
halambal nahanungud sa akon,
Kag ang mga nagapuluut sang akon

kabuhi, nagapinangkutanay,
11 Nga nagasililing: "Ang Dios

nagabiya sa iya

;

Lagsa-ninyo sia, kag dakpa-ninyo sia,

Kay walay sin-o nga magluwas sa
iya."

12 Oh Dios, ayaw ka pagpalayo sa
akon

;

Dios ko, dalidali-ka sa pagbulig sa
akon.

13 Pagpakahuy-an kunta kag magka-
ladula ang mga kasumpung sang akon
kalag

;

Pagpanabunan kunta sang pasipala
kag pagpakahuya ang mga nagapala-
ngita sang akon kalainan.

14 Apang ako magahulat sing dayon,
Kag pagadugangan ko pa sa tanan

nga imo pagdayav/

;

15 Ang akon baba magapanugid sang
imo katarungan
Kag sang imo kaluwasan sa bug-os

nga adlaw

;
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71.16. MGA SALMOS. 72. 13.

Kay wala ako makakilala sang kada-
muon nila.

i6 IMagaatubang ako upud sang mga
gamhanan nga binuhatan ni lehoba nga
Ginoo

;

Pagaisambit ko ang imo katarungan^
ang imo gid lamang.

\^ Oh Dios, ginton-an mo ako kutub
sang akon pagkapamatan-on,
Kag tubtub karon ginpahayag ko ang

imo mga kalatingalalian.

1

8

Ikaw man, tubtub sa katigulangon,
tubtub sa mga uban, indi mo ako pag-
bayaan, oh Dios,
Sa bagay nga mabantala ko ang imo

kagamhanan sa kaolehian,
Kag ang imo gahum sa tanan nga

niagaalabut.

19 Ang imo man katarungan, oh Dios,
mataas gid,

Ikaw nga nagahimo sang dalagku nga
mga butang.
Oh Dios, l sin-o bala ang subung sa

imo?
20 Ikaw, nga nagpatan-aw sa anion

sang madamu kag dalagku nga mga
kalisdanan,
Magabuhi pa sa amon,
Kag ikaw magapasaka sa amon gikan

sa mga kaidadalman sang duta.

21 Pagapaukaron mo ang akon pag-
kadaku,
Kag magabalik ikaw sa paglipay sa

akon.

22 Ako man magadayaw sa imo nga
may salterio,

Ako magadayaw sang imo kamatooran,
oh Dios ko.

Magaambahan ako sa imo nga may
arpa,

Oh Balaan sa Israel.

23 Ang akon mga bibig magahilinug-
yaw,
Kay magaambahan ako sa imo ka-

dunganan,
Kag ang akon man nga kalag nga imo

gintubus.

24 Subung man ang akon dila maga-
hambal sang imo katarungan sa adlaw-
adlaw;
Tungud kay nagsalimuang, tungud

kay nagpalamula ang mga nagapalangita
sang akon kalainan.

Ang mahimayaon nga ginharian ni Salomon,

dagway sang ginharian nga walay
katubtuban sang Mesias.

Ni Salomon,

>7Q OH Dios, ihatag ang imo mga
* <^ paghukom sa hari,

Kag ang imo katarungan sa anak sang
hari.

2 Sia magahukom sa imo banwa nga
may katarung,
Kag sa imo mga ginpasubo nga may

pagkatadlung.

3 Ang mga kabukiran magadalala
sing paghidaet sa banwa,
Kag ang mga kabakoloran sing ka-

tarungan.

4 Pagahukman niya ang mga nasu-
buan sang banwa,
Pagaluwason niya ang mga anak sang

makalolooy,
Kag pagalaglagon niya ang mapigu-

son.

5 Magakalahadluk sila sa imo, kon
ang adlaw kag ang bulan nagadugay pa,

Sa kaliwatan sang mga kaliwatan.
6 Magapanaug sia subung sang ulan

sa ibabaw sang ginalaban nga latagon,

Subung sang tun-og nga bugana nga
nagabunyag sang duta.

7 Magapamulak ang matarung sa iya

mga kaadiawan,
Kag ang kadam-an sa paghidaet, tub-

tub nga wala na sing bulan.

8 Kag magagahum sia sa dagat pa
dagat,
Kag kutub sa suba tubtub sa mga

ukbung sang duta.

9 Sa atubangan niya magalayaub ang
mga nagapuluyo sa kahanayakan ;

Kag ang iya mga kaaway nagadililap

sang duta.

10 Ang mga hari sa Tarsis kag sang
mga kapuloan magabuluhis sa iya,

Ang mga hari sa Sheba kag sa Seba
magahalalad sing mga dolot.

11 Kag magaluluhod sa atubangan
niya ang tanan nga mga hari,

Magaalalagad sa iya ang tanan nga
mga katawohan.

12 Kay sia magaluwas sa makalolooy
nga nagapanawag,
Kag sa nasubuan nga wala sing sin-o

nga magtabang sa iya.

13 Magahikalooy sia sa imol kag sa

makalolooy,
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72. 14. MGA SALMOS. 73. 19.

Kag pagaluwason niya ang kalag sang
mga imol.

14 Pagatubson niya ang ila mga ka-
lag sa kapigosan kag sa kapiotan,
Kag ang dugo nila manginmahai sa

iya mga mata.

15 Kag magakalabuhi sila kag pagai-

hatag nila sa iya ang bulawan sa Seba,
Kag magapangamuyo sila tungud sa

iya sing dayon gid.

Sa bug-OS nga adlaw pagapakamaa-
yohon sia.

16 Magabugana ang uyas sa duta, sa

mga putokputokan sang mga kabukiran.
Ang iya bunga magahuganas subung

sang Libano,
Kag ang mga tagabanv/a nagapalamu-

lak subung sang hilamon sang duta.

17 Manginsagihapon ang iya ngalan,
Magawalay katubtuban ang iya nga-

lan sang adlawadlaw pa.

Kag manginpakamaayohon sa iya ang
tanan nga mga katawohan

;

Pagatawgon nila sia nga bulahan.

18 Dala3^awon si lehoba nga Dios,

ang Dios ni Israel,

Nga sia lamang ang nagahimo sing

mga kalatingalahan.

19 Kag dalayawon ang iya mahima-
yaon nga ngalan sa gihapon

;

Kag ang bug-os nga duta manginma-
puno sang iya himaya.

Kabay pa, kag kabay pa.

20 Natapus na ang mga pangamuyo
ni Dabid, nga anak ni Isai.

TOLON-AN III.

Angkahamungayaan sang mga oialain kon sang kaisa

nagapadiihaduha sang katarungan sang Dios, apang
ang pagpainalandong sang iya katapusan nagadul-

cng liwan sa Dios.

Sabrios fit Asap.

ip'O SA pagkamatuud gid maayo ang
/ v^ Dios kay Israel,

Sa mga matinlo sa tagiposoon.

2 Apang ako, kon halus panagtalang
ang akon mga till,

Diyotay lang miagkaladanlog ang akon
mga tikang.

3 Kay nagkahisa ako sa mga buang-
buang,
Sang nagatan-aw ako sang kahamu-

ngayaan sang mga malauton.

4 Kay wala sing mga pagsakit nga sa
iya kamataj'-on,

Kondi nga ang iya kusug bug-os pa.

5 Wala sila sa kalabudlayan nga ta-

wohanon,
Bisan ginabunal sila upud sa ihan nga

mga tawo.
6 Ngani ang palabilabi nagagulonggu-

long sa ila

:

Ang paglugus nagaputus sa ila subung
sang panapton,

7 Ang ila mga mata nagabulutlog sa
katambokon,
Ang panghunahuna sang ila tagipo-

soon walay dulunan.
8 Nagapanguligyat sila kag nagaham-

lambal sing malain gid sa palugus.

Nagahalambal sila nga may pagka-
matinaastason.

9 Ginabutang nila sa mga langit ang
ila baba,
Kag ang ila dila nagadayandayan sa

duta.

10 Tungud sini ang iya banwa naga-
balik diri,

Kag mga tubig nga bugana ginatolon
nila,

11 Kag nagasililing sila: "^Paano
ang pagkahibalo sang Dios ?

iKag may pagkilala bala sa Labing-
Mataas ?

"

12 Yari karon ining mga madauton

:

Mga malinong sila sa walay katub-
tuban, iiadangat nila ang mga mangad.

13 Sa pagkamatuud, sa walay pulus
gintinloan ko ang akon tagiposoon,
kag ginhugasan ko ang akon mga

kamut sa pagkawalay sala
;

14 Kay sa bug-os nga adlaw ginbunal
ako,
Kag ginasilotan ako sa agaaga.

15 Kon magsiling ako : " Ako malu-
yag maghambal sing subung sini,"

Yari karon, akon kinalilong na ang
kaiiwat sang imo mga anak.

16 Busa, nagpanghunahuna ako sa
pagsayud sini

;

Amo ini sa akon mga mata ang ma-
bug-at nga pangabudlayan

;

17 Tubtub nga magsulud ako sa ba-
laan nga Puluy-an sang Dios,
Kag ginhangup ko ang kaolehian nila.

18 Sa pagkamatuud, ginbutang mo
sila sa mga kaladanlugan

;

Ikaw nagaholog sa ila sa kalaglagan.

19 i
Paano nga ginpanghapay sila sa

isa ka tion

!
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73. 20. MGA SALMOS. 74. 15.

Nagakalatapussiia, nagakalahagas sila
|

tungud sang ila inga kakugmat.
j

20 Subung sang damgo, sang naga-

mata,
i

Amo man, Ginoo, kon ikaw ang mag-
i

maia, pagatamayon mo ang ila mga
j

pagpahilum.
21 Sang nag-aslum ang akon tagipo-

|

soon,
Kag sang ang akon mga tagimislon

nagbalatyag sang mga suntok,

22 Niyan nanginpakok ako kag wala
ako makahangup

:

Subung ako sang isa ka sapat sa atu-

bangan mo.
23 Bisan pa, ako nagapuyo glhapon

upud sa imo

:

Ginkaptan mo ang akon kamut nga
too;

24 Pagamandoan mo ako sono sang

imo layga}'",

Kag sa olelie pagabatunon mo ako sa

imo kahimayaan.

25 i Sin-o bala ang akon sa kalangi-

tan ?

Kag luwas sa imo wala gid ako sing

ginahandum sa duta.

26 Ginalapyo ang akon unud kag ang
akon tagiposoon.
Apang ang akon Batong bantiling sa

akon tagiposoon, kag ang akon bahin

among Dios sa gihapon.

27 Kay yari karon, ang mga nagapa-

lalayo sa imo, magakaladula sila

;

Ikaw nagaguba sa sadtong tanan nga
nagapakighilawas sa malayo sa imo.

28 Sa nahanungud sa akon, ang mag-
palapit sa Dios among akon kaayohan

;

Ginabutang ko ang akon pagdangup
sa Ginoo nga si lehoba,

Agud nga pagisipon ko ang tanan mo
nga mga binuhatan.

Ang balaan nga Puluy-an pinasipaSahau. Aasg

pangamuyo sa Dios, agud nga maka-

dumdum sia sang iya katipan.

Maskil ni Asap.

I KAY ngaa bala, oh Dios, ginsik-

way mo kanii sa gihapon ?

1 Kay ngaa bala nag-aso ang imo ka-

singkal batok sa mga obeha sang imo
halaban ?

2 Panumduma ang imo katilingban

nga naangkon mo sadto pa,

Nga gintubus mo, agud nga manginka-
bikahan sang imo panublion,

Sa sini nga bukid sa Sion, nga didto
nagpuyo ka.

3 Bataka ang imo mga tiil sa mga
kalaglagan nga wala}'- katubtuban.
Ang kaaway naglaglag sang tanan sa

balaan nga Puluy-an.

4 Ang imo mga kaaway nagngulurub
bisan pa sa tunga sang imo mga pagti-

lipon,

Ginbutang nila ang ila mga tandaan
nga talandaan.

5 May palanan-awon nga makita nga
daw sang ginabayaw ang mga wasay
batok sa madamol nga talon.

6 Kag karon sa mga wasay kag sa mga
pakang
Ginapamoong nila ang tanan niya

nga mga tinigban.
7 Ginbutang nila sa kalayo ang imo

balaan nga Puluy-an,
Ginpasipalahan nila ang Puluy-an

sang imo ngalan, nga ginholog nila ini

sa duta.

8 Nagsiiiling sila sa ila tagiposoon

:

" Laglagon-naton sila sa makaisa la-

mang."
Ginpanunog nila ang tanan nga mga

tilipunan nga haldy sang Dios sa duta.

9 Indi na naton makita ang aton mga
tandaan

;

Wala na sing manalagna,
Bisan sa aton may sin-o nga makahi-

balo kon tubtub san-o.

10 I Tubtub bala san-o, oh Dios, pa-

gapasipalahan kami sang kasumpung ?

I Magabuyayaw bala ang kaaway sing

dayon gid sang imo ngalan ?

11 iKay ngaa bala ginapungan mo
ang imo kamut kag ang imo too ?

Paggowaa sia sa sabak kag laglaga.

12 Bisan pa, ang Dios sadto pa amo
na ang akon had,
Nga nagahimo sing mga kaiuwasan

sa tunga sang duta.

13 Ginpahawa mo ang dagat sang
imo kabakuran,
Ginboong mo ang mga olo sang mga

dragon sa mga tubig.

14 Ginbalbag mo ang mga olo sang

Lebiatan,
Ginhatag mo sia nga pagkaon sa ban-

wa sang mga kahanayakan.

15 Ikaw nagbukas sing mga tuburan

kag mga kasulgan,

Ikaw naghubas sang mga masulug
nga mga suba.
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74. 16. MGA SALMOS. 76.8.

l6 Imo ang kaadlawon, imo man ang
kagab-ihon;
Ikaw ang nag-aman sang mga ka-

sugaan kag sang adlaw.

I J Ikaw ang nagpahamtang sang
tanan nga mga kaukbungan sang duta:
Ang init kag ang tugnaw ginhimo

mo.
18 Panumduma ini : nga ang kaav/aj'

nagpasipala kay lehoba,
Kag nga ang banwa nga buangbuang

nagtamay sang imo ngalan.

19 Ayaw igtugyan sa mga kasapatan
ang kalag sang imo tokmo

;

Kag ayaw pagkalipati sa gihapon ang
katilingban sang imo mga pinasubo,
20 Tuluka ang katipan.

Kay ang mga nadulman sang duta
napuno sila sang mga puluy-an sang pa-
lugus.

21 Indi magbalik nga nahu3^-an ang
pinigos

;

Ang ginasubuan kag ang makalolooy
magdalayav7 sang imo ngalan.

22 Tindug-ka, oh Dios, apini ang
imo kataklnngan,
Panumduma kon paano nga ang bu- I

angbuang nagapasipala sa imo sa adlaw-

'

adlaw.
\

23 Ayaw pagkalipati ang mga tingug
j

sang imo mga kaaway,
|

Ang kinagahud sang mga nagatilindug
batok sa imo nga nagasaka sing dayon

,

gid-
I

i

Ang manalagna nacadayaw sa Dios, kag nagapanaad

nga ipatuman niya ang katarungan.

Sa Patigolo nga musiko. Ayaw paglag-
laga. Sabnos tti Asap. Kalantahon.

GINADAYAW ikaw namon, oh
Dios;

Ginadayav/ namon, kag malapit na
ang imo ngalan

;

Ang tanan nagasulugid sang imo mga
kaiatingalahan.

2 " Sang pinat-inan ko ang dag-on,
Ako magahukom sing matadlung gid.

3 Kon magkatunaw ang duta kag ang
iya mga pumuluyo,
Ako nagapalig-on sang iya mga hali-

gi." Sela.

4 Nagasiling ako sa mga nagadalayaw
sa ila :

" Indi kamo magdalayaw sa
inyo ;

"

Kag sa mga malauton :
" Indi kamo

magpatindug sing sungay :

"

5 Ayaw ninyo pagpatinduga sa ma-
taas ang inyo sungay :

Ayaw kamo paghambal, nga nagapa-
tiskug sang liog, sing mga pinolong nga
mapasipalahon.

6 Kay bisan sa Sidlangan, bisan sa
Katundan,
Bisan sa kahanayakan nagaabut ang

pagpakataas.

7 Apang ang Dios among hukom :

Sa sini sia nagapapaubus kag sa sadto
nagapataas sia.

8 Kay isa ka tagayan yara sa kamut
ni lehoba kag ang alak nagabukal

;

Puno sia sing panakut, kag ginaula
niya gikan sa iya

;

Sa pagkamatuud, ang iya mga labud
pagasupsupon kag pagaimnon sang ta-

nan nga mga malauton sa duta.

9 Apang ako magabantala gihapon

,

Magakanta ako sing mga pagdayaw
sa Dios ni lakob.

10 Kag pagaboongon ko ang tanan
nga mga sungay sang mga makasasala

;

Ang mga sungay sang matarung paga-
pakataason.

Pagkahalangdon kag gahum sang Dios.

Sa PangoJo nga Musiko. Sa Meginot. Sal-
nios. Kalantahon ni Asap.

ANG Dios nakilala sa luda.
Sa Israel daku ang iya ngalan.

2 Kag sa Salem yara ang iya layang-
layang,
Kag ang iya puiuy-an sa Sion.

3 Didto ginpanluma niya ang mga
kilat sang pana,
Ang taming, kag ang hinganiban kag

ang mga galamitonsapag-awayan. Sela.

4 Mahimayaon ikaw kag m.akusug la-

bi sang mga kabukiran nga balangaan.
5 Ang mga makusug sa tagiposoon

ginpangagawan sila; nagkalatolog sila

sa ila katologon,

Ang mga lalaki nga mga makusug
wala na makakita sang ila mga kamut.

6 Sa imo pagsabdong, oh Dios ni

lakob,
Ang kanga kag ang kabayo nagtolo-

log sing hamook.
7 Ikaw, makahaladluk ikaw.

i Kag sin-o bala ang makadiilog sa
atubangan mo sa pagsugud sang imo
kaakig ?

8 Kutub sa kalangitan nagpabati ka
sing paghukom.
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Aug duta nagkahadluk kag nagdiilog,

9 Sang pagtindug mo, oh Dies, sa

hulukmanan,
Sa pagluwas sa tanan nga mga maha-

gup sa duta. Sela.

10 Sa pagkamatuud, ang kaakig sang
tawo nagadayaw sa irao,

Nagapangambiit ikaw sang nabilin

sang mga kaakig.
11 Panug-an-kamo kag bayad-kamo

kay lehoba nga inyo Dios.
Ang tanan nga yara sa palibot niya

magdalala diri sing dolot sa Makahalad-
luk.

12 Ginautud niya ang espiritu sang
mga dunganon,
Makahaladluk sia sa mga hari sang

duta.

Ang mga pagpakigaway nga sa sulud sang fiianug>

ambahan.—NakapahauU sing kaisug sang pagpa-

numdum niya saug mga tnakitilingala nga tnga

binuhatan sang Dios.

Sa Pangolo figa niusiko. Sa ledutun.

Salmos ?ii Asap.

SA akon tingug nagapanawag ako
sa Dios,

Sa Dios nagapanawag ako kag sia

magapamati sa akon.
2 Ginapangita ko ang Ginoo sa adlaw

sang akon kalisdanan

;

Ang akon kamut nauntay sa kagab-
ihon, kag wala magaluya ;

Ang akon kalag wala magasikway
sing kalipay.

3 Nagapanumdum ako sa Dios kag
nagakurug ako,

Nagapamalandong ako kag ginalapyo
ang akon espirit. Sela.

4 Ginapamuklat mo ang akon mga
mata

;

Nalisang ako kag indi ako makaham-
bal.

5 Ginapamalandong ko ang mga
adlaw sang nagligad nga panag-on,
Ang mga tuig sang mga kadaanan.
6 Nagapanumdum ako sang akon mga

kalantahon sa kagab-ihon,
Nagapamalandong ako kaiipud sang

akon tagiposoon,
Kag ang akon espiritu nagasayasad.

7 ePagaisikway bala sang Ginoo sa

gihapon,
Kag indi na bala magapakabalaslan ?

8 iNatapus na bala sa gihapon ang
iya kalooy ?

I Natapus na bala ang iya saad nga sa

kaliwatan kag sa kaliwatan ?

9 I Ginkalipatan bala sang Dios ang
pagkamaloloy-on ?

^Gintakpan bala niya sa iya kaakig
ang iya mga pagkalooy ? Sela.

10 Kag nagsiling ako : Amo ining

akon balatian

;

Among pagbaylo sing too sang Labing
Mataas.

II Nagapanumdum ako sang mga
binuhatan ni lehoba,

PIoo, nagapanumdum ako sang imo
mga daan nga kalatingalahan.

12 Kag ginapamalandong ko sa tanan
mo nga mga binuhatan,
Kag ginapainoino ko ang imo mga

binuhatan.

13 Oh Dios, sa pagkabalaan among
imo dalan.

I Ano nga dios bala nga daku subung
sang Dios ?

14 Ikaw amo ang Dios nga nagahimo
sing mga kalatingalahan

;

Ginpakilala mo sa mga katawohan
ang imo kabakuran.

15 Gintubus mo sang imo butkon ang
imo banwa,
Ang mga inanak ni lakob kag ni lose.

Sela.

16 Nakakita sa imo ang mga tubig,

oh Dios,
Nakakita sa imo ang mga tubig,

nagkalahadluk sila,

Nagkniurug sila; ang mga kadadal-
man naguluyog.

17 Ang mga gal-um nagbuluga sing

mga lambas sang tubig ;

Nagdalaguhub ang mga panganud
;

Ang imo man mga baslay naglulupad
gikan diri pa didto.

18 Ang tingug sang imo daguub yara
sa alimpulos,
Ginsug-an sang mga kilat ang kalibu-

tan,

Naglingilingi ang duta kag nagkurug.

19 Sa dagat anay ang imo dalan,

Kag ang imo mga banas sa madamu
nga mga tubig,

Kag ang imo mga tikang wala maki-

lal-i.

20 Gindul-ong mo subung sang pina-

nong ang imo banwa,
Sa kamut ni Moises kag ni Aaron.
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Kaluwasaa aga giatugot sang Dios kay Israel,

nga nagapadayon sa paglalis. Ang Dios

nagpili kay luda kag kay Dabid sa

pagpahaiab kay Israel.

Maskil ni Asap.

170 DUNGA, banwa ko, ang akoii ka-
' O sogoan.
Linga sang inyo idulungug ang mga

polong sang akon baba.
2 Patikabon ko ang akon baba sa pa-

nanglitanan

:

Pagaihambal ko ang mga butang nga
tinago sadto pa.

3 Sang aton nabatian kag nakilala,

Kag sang ginsugid sang aton mga
ginikanan,

4 Indi naton sila pagtagoon sa ila mga
anak,
Pagaisugid naton sa palaabuton nga

kaliwatan ang mga pagdayav/ kay leho-
ba,

Kag ang iya kabakuran, kag ang mga
kalatingalahan nga ginbimo niya.

5 Sia nagtukud sing isa ka pagpama-
tuud kay lakob,

Kag nagbutang sing isa ka kasogoan
sa Israel,

Nga nagsogo sia sa aton mga ginika-
nan,
Nga ipahibalo nila sa ila mga anak,
6 Agud nga makahibalo sa ila ang

palaabuton nga kaliwatan kag ang mga
anak nga magakalatawo :

Nga magtilindug sila kag magsulugid
sini sa ila mga anak,

7 Agud nga ibutang nila sa Dios ang
ila pagsalig,

Kag indi nila pagkalipatan ang mga
binuhatan sang Dios,
Kondi tumanon nila ang iya mga

sogo,

8 Kag nga indi sila magmanginsubung
sang ila mga ginikanan, nga kaliwatan
nga masuayon kag malalison,
Kaliwatan nga wala maglig-on sang

ila tagiposoon,
Bisan nanginmatutum sa Dios ang

ila espiritu.

9 Ang mga inanak ni Epraim, nga mga
lupit sa hinganiban, nga mga m.anugpana,
Nagtalalikod sila sa adlaw sang pag-

inaway.
10 Wala nila pagbantayi ang katipan

sang Dios,
Kag ginsikway nila ang paglakat sono

sa iya kasogoan.

11 Ginkalipatan nila ang iya mga
binuhatan,
Kag ang iya mga kalatingalahan nga

kinapakita sa ila.

12 Sa atubangan sang ila mga gini-
kanan naghimo sia sing mga kalatinga-
lahan
Sa duta sa Egipto, sa latagon sa

Soan.

13 Ginpahawa niya ang dagat kag
ginpaagi niya sila,

Kag ginpatindug niya ang mga tubig
subung sang isa ka tinumpok.

14 Kag gindol-ong niya sila sa adla-
w^on tungud sang panganud,
Kag sa bug-OS nga kagab-ihon tu-

ngud sang sidlak sang kalaj^o.

15 Ginpalitik niya ang mga bato sa
kahanayakan,
Kag ginpainum sila niya sing bugana

gid, subung sang nagagikan sa mga kai-
dadalman

;

16 Kay sa bato ginpatubud niya ang
mga ilig,

Kag ginpadulhog niya ang mga tubig
subung sang mga suba.

17 Apang nagpaladayon pa sila sa
pagpakasala batok sa iya,

Sa paglalis batok sa Labing-Mataas
sa kahanayakan.

18 Kay ginsulay nila ang Dios sa ila

tagiposoon,
Nga nagpalangayo sing pagkaon nga

sa ila lamang luyag.

19 Kag naghalambal sila batok sa
Dios, nga nagasiling

:

_

"
i Sara.".g bala ang Dios makaaman

sing latok sa kahanayakan ?

20 Yari karon ginpilas niya ang bato,
kag nagililig ang mga tubig,

Kag ang mga kasapaan naglalapta.

I Sarang man sia bala makahatag sing
tinapay ?

i Magaaman bala sia sing unud sa iya
banwa ?

"

21 Ngani, nakabati si lehoba kag
naakig,

Kag nagdabdab ang kalayo batok kay
lakob,

Kag ang kasingkal nagsaka man batok
sa Israel,

22 Tungud kay wala sila magtoloo sa

Dios,

Bisan nagsalalig sila sa iya kaluwasan.
23 Walay sapayan, nagsogo sia sa

mga gal-um sa ibabaw,
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Kag nagbukas ang mga gawang sang

langit,

24 Kag ginpaulan niya sa ibabaw nila

ang mana nga kalan-on,

Kag ginhatagan niya sila sing trigo

sang mga langit.

25 Kan-on sang mga dunganon gin-

kaon sang tawo

:

Ginpadal-an sila niya sing pagkaon
nga makabulusug.
26 Ginpaliuyup niya ang hangin nga

Timug sa langit,

Kag gindala tungud sang iya kabaku-
ran ang hangin sa Bagatnan ;

27 Kag ginpaulan niya sa ibabaw nila

ang unud subung sang yab-ok,

Kag mga kapispisan nga pakpakan
subung sang balas sang dagat.

28 Kag ginholog niya sila sa tungi
sang ila dukigan,
Sa palibot sang ila mga puluy-an,

29 Kag nagkalaon sila, kag nagkala-

busug gid sila.

Busa, gintuman niya sa ila ang ila

handum.
30 Wala pa magkalabusug sila sang

ila mga handum,
Yara pa ang ikaoii sa ila baba,

31 Sang pag-abut sa ibabaw nila sang
kasingkal sang Dios,

Kag ginpatay niya ang mga labing

matambok sa ila,

Kag ginpukan niya ang mga pama-
tan-on sa Israel.

32 Bisan pa sini nga tanan, nagpala-

dayon sila sa pagpakasala,
Kag wala sila magtoloo sa iya mga

kalatingalahan.

33 Ngani, ginupiid niya ang ila mga
inadlaw sa padayaw
Kag ang ila mga tinuig sa kalisang.

34 Kon patyon niya sila, niyan gin-

pangita nila ang Dios,

Niyan nagbalalik sila kag nagpala-

ngita nga matinatapon sa iya,

35 Kag makadumduni sila nga ang
Dios among ila Batong bantiling,

Kag ang Labing-Mataas nga Dios ang
ila Mamamawi.

36 Apang gindayawdayaw nila sia sa

ila baba,

Kag sa ila dila ginbutigan nila sia
;

37 Kay ang ila mga tagiposoon indi

mga matadlung sa iya,

Bisan nagmalig-on sila sa iyakatipan.

38 Apang sia among maloloy-on, nga

nagahimo sing katumbasan tungud sang
kalainan, kag wala sila niya paglaglaga.
Kag sa masunsun ginpapalayo niya

ang iya kaakig,

Kag wala niya pagpamat-a ang iya

bug-OS nga kaakig.

39 Kag nakadumdum sia nga mga
unud sila,

Huyup nga nagapakadto kag wala
magabalik.

40 i
Makapid-an nagmalalison sila ba-

tok sa iya sa kahanayakan,
Ginpasubu nila sia sa kamuhaymu-

hayan 1

41 Kag nagbalalik sila kag ginasulay

nila ang Dios,
Kag ginbutangan nila sing dulunan

ang Balaan sa Israel.

42 Wala sila makadumdum na sang
iya kamut,
Sang adlaw nga glntubus sila niya sa

kaaway,

43 Sang paghimo niya sa Egipto
sang i3'^a mga tandaan,

Kag sang iya mga kalatingalahan sa

latagon sa Soan.

44 Kag ginbaylohan niya sang dugo
ang iya mga suba,

Kag ang iya mga ilig, agud indi sila

makainum.

45 Nagpadald sia sa tunga nila sing

mga pinanong nga mga langaw, nga
naghalonhon sa ila,

Kag sing mga paka nga naglaglag sa

ila.

46 Ginhatag man ni3'^a sa kusim ang
ila bunga,
Kag ang ila mga kinabudlayan sa

apan.

47 Ang ila mga kaubasan ginlaglag

niya sang ulan nga mga bato nga hielo.

Kag ang iya mga sikomoro, sang
hielo.

48 Kag gintugyan niya sa mga kaba-
tohan nga hielo ang ila mga kasapalan,

Kag sa mga dabdab, ang ila mga
kahayupan.

49 Ginpadala niya batok sa ila ang
kasingkal sang iya kaakig,

Kaalipungut kag panungud kag kalis-

danan,
Ang isa ka kagon sang mga malaut nga

mga manugtunda.
50 Ginhanda niya ang dalan nga sa

iya kasingkal

;

Wala niya pagpungi ang kabuhi nila

sa kamatayon,
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Kondi gintugyan niya ang ila kabuhi
sa kamatay.

51 Kag ginpilas niya ang tanan nga
panganay sa Egipto,

Ang mga pamono sang kusug sa mga
payag ni Kam.

52 Niyan ginpagowa niya ang iya

banwa subung sang mga obeha,

Kag gindala niya sila sa kahanayakan,
subung sang isa ka pinanong.

53 Ginmandoan niya sila nga may
kalig-unan, nga indi sila pagtudkan sing

kahadluk,
Kag ang dagat nagtabon sa ila mga

kaaway.

54 Kag gindala niya sila sa mga ka-

dulunan sang iya balaan nga Puluy-an,
Sa sini nga bukid nga gindaug sang

iya kamut nga too.

55 Kag gintabog niya ang mga kata-

wohan sa atubangan nila,

Kag ginbahinbahin niya sa ila sa pa-
palad ang isa ka panublion, bangud sang
lubid,

Kag ginpapuyo niya sa mga puluy-an
ang mga kabikahan ni Israel.

56 Apang nagsulay kag nagm-alalison
sila sa Dios nga Labing-Mataas,
Kag wala nila paghupti ang iya mga

pagpamatuud

;

57 Apang nagbalalik sila, kag naggi-
linawi sila sing mabudhion subung sang
ila mga ginikanan

:

Nagbalalik sila subung sang pana nga
maluibon.

58 Kag ginpaakig nila sia tungud
sang ila mga mataas nga duug,
Kag ginpainit nila sia sa kaimon sa

ila mga larawan.

59 Nabatian ini sang Dios kag naakig,
Kag sa daku gid nagdumut sia sa

Israel.

60 Nigani, ginbayaan niya ang Puluy-
an sa Silo,

Ang Layanglayang nga iya ginpuy-an
sa tunga sang mga tawo

;

61 Kag ginhatag niya sa kabihagan
ang iya kabakuran,
Kag ang iya himaya sa m.ga kamut

sang kaaway.
62 Gintugyan man niya ang iya banwa

sa hinganiban,
Kag naakig sia batok sa ij'-a panub-

lion.

63 Ang kalayo naghalunhon sang ila

mga pamatan-on,

Kag ang ila mga ulay wala pagda-
yawa sa mga kalantahon sa pagkasal.

64 Ang ila mga saserdote nagkalapu-
kan sa hinganiban,
Kag ang ila m.ga balo nga babae wala

magpanalabiton.
65 Niyan nagmata ang Ginoo, ka-

angay sang nagakatolog,

_
Subung sang isa ka maisug nga naga-

singit, nga ginapainit sang alak.
66 Kag ginpilas niya ang iya mga

kaav/ay nga ginpaisol niya sila ;

Ginhatagan niya sila sing dayon nga
pagpasipala.

67 Labut pa, ginsikway niya ang la-

yanglayang ni lose,

Kag wala niya pagpilia ang kabika-
han ni Epraim

;

68 Kondi nga ginpili niya ang kabika-
han ni luda,

Ang bukid sa Sion, nga iya sia gina-
higugma,
69 Kag ginpatindug niya ang iya

balaan nga Puluy-an subung sang mga
kataasan,
Subung sang duta nga iya ginsadsa-

ranan sa gihapon.

70 Kag ginpili niya si Dabid, nga iya
alagad,

Kag kinuha sia niya sa palasudlan
sang mga obeha.

71 Ginpakari sia niya gikan sa mga
obeha nga nagapalasoso,
Agud nga magpahalab kay lakob, nga

iya banwa kag kay Israel nga iya
panublion.

72 Kag ginpahalab niya sila, sono
sang kalubusan sang tagiposoon

;

Kag gindul-ong niya sila sa kasampa-
ton sang iya mga kamut.

Ang pagbapay sa lerusalem ; pangaciMyo sa pagda^

ngat sang panabang sang Dios.

Sahnos ni Asap.

OH Dios, nagsululud ang mga
katawohan sa imo panublion :

Ginmusingan nila ang Simbahan sang
imo pagkabalaan.
Ginhimo nila ang lerusalem sa tinum-

pok nga nagub-an.
2 Ginhatag nila ang ra^a bankay sang

imo mga alagad nga pagkaon sang mga
kapispisan sang langit,

Ang unud sang imo mga balaan sa
mga kasapatan sang duta<

3 Ginula nila ang ila dugo subung
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sang tubig sa niga palibot sang lerusa-

Kag walay sin-o nga maglubung sa

ila.

4 Nanginpalasipalahan kami sang a-

mon mga kasilingan

;

Gintiawtiawan kag ginlahiiglahugan
kami sang mga yari nagalilibot sa anion.

5 i Tubtub pa bala san-o, oh lehoba ?

I Magamaakigon ka bala sa gihapon ?

I Magadabdab bala subung sang kala-

yo ang imo kaimon ?

6 lula ang imo kaakig sa ibabaw sang
mga katawohan, nga wala makakilala sa

imo,
Kag sa ibabaw sang mga ginharian

nga wala magapanawag sang imo nga-
lan.

7 Kay ginupiid nila si lakob,

Kag ang iya puluy-aa ginhapay nila.

8 Ayavv pagdumduma batok sa amon
ang mga kalainan nga daan.
Magkalari sa pagsugat sing madali sa

amon ang imo mga kalooy,

Kay linapyo na gid kami.

9 Buligi kami, oh Dios, nga kaluwa-
san namon, tungud sang himaya sang
imo ngalan.
Kag bawia kami kag patawara kami

sang amon mga sala tungud sang gugma
sang imo ngalan.

10 Kay magasililing ang mga katawo-
han : "

I Diin bala ang ila Dios ?
"

Magmanginhayag sa mga katawohan
sa atubangan sang amon mga mata,

Ang pagtimalus sang dugo sang imo
mga alagad, nga ginpaagay.

1

1

Maglambut sa imo atubangan ang
pagngnynguy sang mga binilango

;

Sono sang pagkadaku sang imo but-

kon, bantayi ang mga napanghukman sa

kamatayon.
12 Kag pabalika sa amon mga kasili-

ngan, sa ila tiyan, sing makapito,

Ang ila pagpasipala, nga ila ginpaka-
huya sa imo, oh lehoba.

13 Kag kami, nga banwa nimo, kag
mga obeha sang imo halaban,

Pagadayawon ka namon sa gihapon

;

Sa kaliwatan kag sa kaliwatan paga-
kantahon namon ang imo mga kadaya-
wan.

Pangainuyo sa Dios tungud sang pagbantay sang

kacbasan sang Ginoo.

Sa Pangolo tiga musiko. Sa Sosan m,
Pagpamatiiiid. Sahnos ni Asap.

Or\ OH manugbantay ni Israel, linga.O^ Ikaw nga nagadul-ong kay lose
subung sang pagdul-ongsa mga obeha,
Nga yara ka sa tunga sang mga keru-

bin, pagbanaag-ka.
2 Pamat-a ang imo kaisug sa atu-

bangan ni Epraim, kag ni Benyamin
kag ni Manases,
Kag kari-ka sa pagluwas sa amon.
3 Oh Dios, balika kami,
Kag pasilaka ang imo nawung, kag

manginmaluwas kami.

4 lehoba, nga Dios sang Sebaot,

I Tubtub pa ba^a san-o magaaso ang
imo kaakig batok sa pangarauyo sang
imo banwa ?

5 Ginpakaon mo sila sing tinapay
sang mga luha,

Kag ginpainum mo sila sing mga luha
sa bugana gid.

6 Ginbutang mo kami nga kasuayon
sang amon mga kasilingan.

Kag ang amon nga kaaway nagalini-

yubitay.

7 Oh Dios sang Sebaot, pabalika kami,
Kag pasilaka ang imo nawung, kag

manginmaluwas kami.
8 Ginpakari mo ang isa ka puno sang

ubas gikan sa Egipto,
Gintabog mo ang mga katawohan,

kag gintanum mo ini.

9 Gintinloan mo ang duug sa atu-

bangan niya,

Kag ginpapangalapkap niya ang ila

mga gamut, kag ginpuno niya ang duta.

10 Ang mga kabukiran ginpanabunan
sang iya landong,
Kag ang mga sedro sang Dios, sang

ila mga sanga.
11 Ginuntay niya ang ila mga bala-

gon tubtub sa dagat
Kag tubtub sa suba ang iya mga

salingsing.

12 iKay ngaa bala ginlaglag mo ang
ila mga kudal,

Sa bagay nga ang tanan nga mga
nagaalagi sa dalan, magapalamupo sa

iya ?

13 Gintadag sia sang baboy nga
talonon,
Kag ginhalab sia sang sapat sang

latagon.
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14 Oh Dios sang Sebaot, balik-ka
karon,
Tuluka kutub sa langit kag talupang-

da, kag duawa ang imo kaubasan.

15 Kagbantayi ang pinuno sang ubas,

nga gintanum sang imo too,

Kag ang salingsing nga ginpabaskug
mo nga sa imo,

16 Nasunog na sang kalayo, pinukan
sia,

Magkaladula sila tungud sang pag-
sabdong sang imo nawung.

17 Ang imo kamut manginsaibabaw
sang ialaki sang imo too,

Sa ibabaw sang anak sang tawo nga
ginpabaskug mo nga sa imo.

18 Sa sini indi na kami magbulag sa

imo.
Buhia kami, kag pagatawgon namon

ang imo ngalan.

19 Oh lehoba, nga Dios sang Sebaot
papaulia kami

;

Pasilaka ang imo nawung, kag maga-
manginmaluwas kami.

Ang Dios nagabadlong kay Israel sang iya pagka*

dimatagubaluson kag sang iya pag*

kamalalison.

Sa Pangolo nga musiko. Sa Git it.

Sahnos tii Asap.

pA MAG-ALAMBAHAN-kamoO
' sa Dios, nga kabakuran naton.
Ang Dios ni lakob dayawa-nin5'^o nga

may pagkalipay.
2 Kilinanta-kamo sing kalantahon,

kag patunga-ninyo ang tambor,
Ang makawiwili nga arpa pati ang

salterio.

3 Patunga-ninyo ang sungay sa lati,

Sa ugsad, sa adlaw sang aton piesta.

4 Kay tulumanon ini sang Israel,

Kasogoan sang Dios ni lakob.

5 Nga sa pagpamatuud kay lose gin-
tukud niya ini,

Sang naggowa sia batok sa duta sa

Egipto,
Diin nakabati ako sing halambalanon,

nga indi ako makahangup.
6 Ginpalayo ko ang iya abaga sa

lulan,

Ang ila mga kamut ginluwas ko sa
tabig.

y Sa kalisdanan nagpanawag ka, kag
ako ang nagbawi sa imo.
Ginsabat ko ikaw, nga nagapanago sa

daguub,

Gintilawan ko ikaw sa mga tubig sa

Meriba. Sela.

8 Pamati-ka, banwa ko, kag magapa-
matuud ako sa tunga ninyo :

Israel, kon pamatian mo ako,

9 Wala na gid sa imo sing liwan nga
Dios,

Bisan magyaub-ka sa dios nga dumu-
luong.

10 Ako amo si lehoba, nga imo Dios,

Nga nagpatukad sa imo gikan sa duta
sa Egipto

:

Ngangha ang imo baba, kag pagapun-
on ko sia.

11 Apang ang akon banwa wala mag-
pamati sang akon tingug,

Kag si Israel wala maluyag sa akon.

12 Ngani, ginpabayaanko silasakatig-

a sang ila tagiposoon,
Naglalakat sila sa ila gid nga mga

laygay.

13 i
Oh, kon nagpamati kunta sa akon

ang akon banwa,
Kon sa akon mga dalanon naglakat

kunta si Israel

!

14 Sa wala gid sing kakuli ginsakup
ko kunta ang ila mga kaaway,
Kag ginpabalik ko kunta ang akon

kamut sa ibabaw sang ila mga nianug-

pigos.

15 Ang mga nagakalaakigkay lehoba,

nagpalasakup kunta sa iya,

Kag ang panag-on nila nanginsagiha-
pon.

16 Kag ang Dios nagsakdag sa iya

sang sulud sang trigo,

Kag sa dugus sang bato ginbusug ka
kunta niya.

Laygay sa mga bukoin, agud nga maghukom siia

sing matddlung gid.

Salmos ni Asap.

ANG Dios yara sa kasapulanan
sang Dios

:

Sa tunga sang rnga dios nagahukom
sia.

2 I Tubtub pa bala san-o magahukom
kamo sing di gid matarung,
Kag magapamili kamo sing mga tawo

sa pahanayon sa mga malauton ? Sela.

3 Hukmi-ninyo sa katarungan ang
imol kag ang ilo,

Himo-kamo sing katarungan sa nasu-

buan kag sa makalolooy.

4 Bawia-ninyo ang nasubuan kag ang
may kinahanglan

;
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Bawia-ninyo sia sa kamut sang mga
madauton,

5 Wala sila makahibalo, wala sila

makahangup,
Nagalakat sila sa kadudulman :

Nagakindangkindang ang tanan nga
mga sadsaran sang duta.

6 Ako nagsiling: Mga dios kamo,
Kag tanan kamo mga anak sang

Labing-Mataas.

7 Apang subung nga mga tawo ma-
gakalamatay kamo,
Kag magakalaholog kamo subung

sing isa sang mga dunganon.
8 Tindug-ka, oh Dios, hukmi ang

duta;
Kay ikaw magapanubli sang tanan nga

mga katawohan.

Ang mga katawohan nagapuhon batok kay Israel.

Pangamuyo sa Oios, agud nga pagluwason

sia.

KalaniaJwn. Salntos ni Asap.

OO OH Dios, ayaw ka paghipus,O^ Ayaw ka pagpabungul, oh Dios,
bisan magpahamunong-ka.

2 Kay yari karon, nagangulurub ang
imo mga kaaway,
Kag ang mga nagakalaakig sa imo,

nagtalalanga.

3 Batok sa imo banwa nagahilimbon
sila sing mahilumon gid,

Kag nagasalapol sila batok sa imo
mga pinanabangan.
4 Nagasililing sila :

" Kari-kamo kag
upangon naton sila, agud nga indi sila

magmanginbanwa,
Kag wala na gid sing handumanan

sang ngalan ni Israel."

5 Kay nagahilituhug sila tanan sa isa

ka tagiposoon

;

Batok sa imo naghimo sila sing
katipan

:

6 Ang mga payag sang mga Idumin-
hon kag sang mga Ismaelinhon,
Ang Moab kag ang mga Agarinhon,
7 Ang Gebal, kag angAmon kag ang

Amalek,
Ang Pilistea kaupud sang mga pumu-

luyo sa Tiro
;

8 Ang Assur man nagasimpon sa ila :

Mga butkon sila sa mga inanak ni Lot.
Sela.

9 Himoa sila subung sang sa Madian,
Subung kay Sisera, subung kay labin

sa sapa sa Sison

10 Nga ginpanlaglag sila sa Endor,
Nga nahimo sila nga ipot sa duta.
1

1

Himoa ang ila mga pangolo subung
kay Oreb kag subung kay Seeb,
Kag sa tanan nila nga mga dunganon

:

subung kay Seba kag subung kay Sal-
muna,

12 Nga nagsililing sila : "Angkonon
naton nga sa aton gid
Ang mga puluy-an sang Dios."

13 Dios ko, himoa sila subung nga
mga alimpulos,
Subung nga alikabut sa atubangan

sang hangin,

14 Subung nga kalayo nga nagasunog
sang talonan,
Subung sang dabdab nga tutud sang

mga kabukiran.

15 Sa sini lagsa sila sang imo unos,
Kag pakugmata sila sang imo buhawi.
16 Pun-a ang ila mga nawung sa

kahuya,
Agud nga pagpangitaon nila ang imo

ngalan, oh lehoba.

17 Kabay nga pagpakahuy-an sila kag
panlisangon sa gihapon,
Kag magpalamula sila kag magkala-

dula sila.

18 Kag pagakilalahon nila nga ikaw
lamang, nga ang imo ngalan, amo si

lehoba,
Amo lamang ang Labing-Mataas sa

ibabaw sang bug-os nga duta.

Kabulahanan sang mga nagapuluyo sa balaaa nga

Puluy«aa sang Dios.

Sa Pangolo nga tnusiko. Sa Gitit. Sang
7nga anak ni Kore. Salmos.

QA I
DAW ano ka mga mahigugmaonO^ sang imo mga puluy-an,

Oh lehoba sang Sebaot

!

2 Ang akon kalag nagaangkon kag
ginalapyo sa paghandum sang mga
ugsaran ni lehoba

;

A.ng akon tagiposoon kag ang akon
unud nagahulugyaw sa Dios nga buhi.

3 Pati pa ang maya nakakita sing

balay,

Kag ang alagit-it sing pugad nga sa iya,

diin ginabutang niya ang iya mga buto,

Sa Imo mga halaran, oh lehoba sang
Sebaot,

Hari nakon kag Dios nakon.

4 Mga bulahan yadtong nagapuluyo
sa imo Balay

;

736



84.6. MGA SALMOS. 86.3.

Sa gihapon magadalayaw sila sa imo.
Sela.

5 Bulahan ang tawo, nga ang iya

kusug yara sa imo,
Nga sa iya kasingkasing yara ang imo

mga dalan. v'

6 Sang linakbay ang nalupyakan nga
Luhaan, ginahimo nila sia nga duug sang
mga tuburan

;

Ang ulan man nga una sang tingula-

non ginaputus sia sing mga pagpaka-
maayo.

7 Nagalakat sila sa kusug kag kusug,
Tubtub nga magpahayag sila sa atu-

bangan sang Dios sa Sion.

8 Oh lehoba, nga Dios sang Sebaot,
pamatii ang akon pangamuyo,

Linga, oh Dios ni lakob. Sela.

9 Tan-awa, oh Dios, nga anion kala-

sag,

Kag tuluka ang guya sang imo hinap-
las.

10 Kay labing maayo ang isa ka adlaw
sa imo mga ugsaran nga sa isa ka libo

sa goiva nila.

Ginapasulabi ko ang pagkamanug-
bantay sang gawang sang balay sang
akon Dios,

Sang magapuyo sa mga puluy-an sang
malain.

11 Kay ang Dios amo ang adlaw kag
kalasag

;

Si lehoba nagahatag sing bugay kag
sing himaya

:

Wala magadumili sang bisan ano nga
kaayohan sa mga nagaginawi sa kata-
rungan.

12 Oh lehoba sang Sebaot,
Bulahan ang tawo, nga nagasalig sa

imo.

Sa nagapakalig-on sila sa mfa biaaion nga pagta-

bang, ang banwa sang Dios nagapangayo nga

mabawi sila sa ila mga ginaatu-

bang nga kasulub=an.

Sa Pangolo nga musiko. Sang mga
anak ni Kore. Salmos

pC NANGINMALOLOY-ON ka saO^ imo duta, oh lehoba,
Ginpapauli mo ang kabihagan ni

lakob.

2 Ginpatavvad mo ang kalautan sang
imo banwa

:

Ang tanan nila nga mga sala ginta-
bunan mo. Sela.

3 Ginpnngan mo ang tanan mo nga
kaakigon,
Naumpawan ka sang kasingkal sang

imo kaakig.

4 luli sa anion, oh Dios, ang kaluwa-;
san namon,
Kag tapusa ang imo kaakig sa ibabaw

namon.
5 i Magakaakig ka pa bala batok sa

amon sa gihapon ?

i Pagapalawigon mo bala ang imo
kaakig sa kaliwatan kag sa kaliwatan?

6 ,;Indi ka bala maghatag liwan sa
amon sing kabuhi,
Agud nga ang imo banwa magkalipay

sa imo ?

7 Ipakita sa amon, oh lehoba, ang
imo pagkalooy,
Kag ihatag sa amon ang imo kaluwa-

san.

8 Pagapamatian ko ang pagaihambal
sang Dios nga si lehoba,
Kay magahambal sia sing paghidaet

sa iya banwa kag sa iya mga balaan.
Apang indi sila magbalalik sa kabu-

angan.

9 Sa pagkamatuud gid, malapit na
ang iya kaluwasan sa mga nagakahad-
luk sa ij^a,

Agud nga magpuyo ang himaya sa
aton duta.

TO Ang kalooy kag ang kamatooran
nagakitaay sila,

Ang katarungan kag ang paghidaet
nagahalukay sila.

11 Ang kamatooran nagaulhot sa duta
Kag ang katarungan nagatamud kutub

sa kalangitan.

12 Si lehoba magahatag man sang
kaayohan,
Kag ang aton duta magapamunga.
13 Ang katarungan magauna sa iya,

Kag magahimo sia sa aton sa iya
mga tikang sing dalan.

Si Dabid nagapangayo sang pagtabang sang Dios.

Pangamuyo ni Dabid.

p^ ILINGIG, oh lehoba, ang imo
OvJ idulungug kag pamatii ako

;

Kay ako nalisdan kagimol.
2 Bantayi ang akon kalag, kay main-

ampoon ako

:

Luwasa, oh Dios ko, ang imo alagad,
nga nagasalig sa imo.

3 Kalooye ako, oh lehoba,
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Kay ako nagasingit sa imo sa bug-os

nga adlaw.

4 Lipaya ang kalag sang imo alagad

;

Kay sa imo, oh Ginoo, ginabayaw ko
ang akon kalag.

5 Kay ikaw, Ginoo, among maayo
kag manugpatawad,
Kag bugaiia sa kalooy sa tanan nga

mga nagtawag sa imo.

6 Pamatii, oh lehoba, ang akon pa-

ngamuyo,
Kag pagdunga ang tingug sang akon

pag-ampo.
7 Sa adlaw sang akon kalisdanan gi-

natawag ko ikaw,

Kay nagasabat ka sa akon.

8 Oh Ginoo, walay bisan sin-o nga
subung sa imo sa tunga sang mga dios

;

Bisan mga himihatan nga subung sang
imo mga binuhatan.

9 Ang tanan nga mga kata^yohan nga
imo ginpanghimo, magakalari kag ma-
gasilimba sila sa atubangan mo, Ginoo,

Kag magahilimaya sila sa imo ngalan.

10 Kay ikaw among daku, kag naga-

himo ka sing mga kalatingalahan.

Ikaw lamang ang Dios.

11 Tudloi ako, oh lehoba, sang imo
dalan

:

Magalakat ako sa imo kamatooran.
Isaha ang akon tagiposoon, agud nga

magkahadluk ako sa imo ngalan.

12 Pagadayawon ko ikaw, oh lehoba

nga Dios nakon, sa bug-os ko nga tagi-

posoon,
Kag pagahimayaon ko ang imo ngalan

sa gihapon.

13 Kay ang imo kalooy among daku
sa akon,
Kag ginluwas mo ang akon kalag sa

boho nga madalum.

14 Oh Dios, ang mga palabilabihon

nagatilindug batok sa akon,

Kag ang kasapulanan sang mga kala-

hadlukan nagpangita sa akon kalag,

Kag wala ka nila igbutang sa atu-

bagan sang ila mga mala.

15 Apang ikaw, Ginoo, among Dios

nga maloloy-on kag mabugayon,
iVIahinay sa pagpangakig kag bugana

sa kalooy kag sa kamatooran.

16 Balikda ako, kag kalooye ako
;

Ihatag-mo ang imo gahum sa imo
alagad,
Kag luwason-mo ang anak sang imo

alagad nga babae.

17 Himo-ka sa akon sing talandaan
nga sa kaayohan,
Agud nga makit-an sia sang mga

nagadulumut sa akon kag magakala-
huya sila.

Kay ikaw, oh lehoba, ang nagatabang
sa akon kag ang nagalipay sa akon.

Ang Dios nagakalipay sa Sion.

Sa fnga a?iak ni Kore. Sahnos.

Kalantahon.

QJ7 ANG iya sadsaran yadto sa mgaO * kabukiran sa pagkabalaan.
2 Ginahigugma ni lehoba ang mga

gawang sang Sion
Labi sang tanan nga mga puluy-an ni

lakob.

3 Mahimayaon nga mga butang pa-

gaihambal nahanungud sa imo,

Banwa sang Dios. Sela.

4 " Pagaisambit ko ang Rahab, kag
ang Babilonia sa mga nakakilala sa

akon:
Yari karon, ang Pilistea kag ang

Tiro, upud ang Etiopia :

Ini sia natawo didto."

5 Kag nahanungud sa Sion pagai-

siling :
" Ini kag yadto nagkalatawo

sa iya."

Kag pagapabakuron sia sang amo gid

nga Labing-Mataas.

6 Kon isipon ni lehoba ang mga
katawohan, pagaisulat

:

" Ini natawo didto." Sela.

7 Kag ang mga manugkanta kag mga
manugkuskus magasililing

:

'• Ang tanan namon nga mga tuburan
yara sa imo."

Ang manugainbahaii nagasaysay sang mga ka-

lantahon nga nagalibot sa iya kag naga-

ampo sa Oios nga pagbawion sia.

Kalantahon. Sahnos sang mga hianak

ni Kore. Sa Pangolo Jiga ?nusiko. Sa
Mahalat-Leanot. Maskil ni He-

man nga Esrainhon.

00 OH lehoba nga Dios sang akon00 kaluwasan

;

Sa adlaw kag sa gab-i nagapanawag
ako sa atubangan mo.

2 Magsuliid ang akon pangamuyo sa

im.o atubangan,
Ilingi ang imo idulungug sa akon

pagpanawag.
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3 Kay ang akon kalag busug na sa

kalainan,

Kag ang akon kabuhi nagapalapit na sa

lulubngan.

4 Naisip na ako upud sa mga nagapa-

lanaug sa boho,
Subung ako sang tawo nga walay

kusug. •

5 Nahamyang ako sa tunga sang mga
minatay,
Subung sang mga ginpatay nga naga-

halamyang sa lulubngan,
Nga sa ila indi ka na makadumdum,
Kag nga ginbulag sila sa imo kamut.
6 Ginbutang mo ako sa madalum nga

boho,
Sa kadudulman, sa mga kaidadalman.

7 Sa ibabaw nakon nagabug-at ang
imo kaakig,

Kag pati sang imo mga hanol ginpa-

pasubo mo ako. Sela.

8 Ginpapalayo mo sa akon ang akon
mga kilala

;

Ginbutang mo ako nga kalangil-aran

nila;

Natakpan ako kag indi ako maka-
gowa.

9 Ang akon mga mata nagakhagas
bangud sang akon kalisdanan ;

Ginatawag ko ikaw, oh lehoba, sa

adlawadlaw
;

Ginauntay ko sa imo ang akon mga
kamut.

10 I Magahimo ka bala sing mga kala-

tingalahan sa mga minatay ?

i Magatilindug bala ang mga minatay
sa pagdayaw sa imo ? Sela.

11 I Pagaisugid bala sa lulubngan ang
im-o kalooy,
Kon ang imo katutum sa kapaha-

makan ?

12 I Makilala bala sa mga kadudul-
man ang imo kalatingalahan,
Kag ang imo katarungan sa duta sang

kalipatan ?

13 Apang nahanungud sa akon, sa imo
nagapanawag ako, oh lehoba,
Kag sa kaagahoii ang akon pangamu-

yo nagalambut sa imo.

14 I Kay ngaa bala, lehoba, ginasik-

way mo ang akon kalag ?

^ Kay ngaa bala ginatago mo sa akon
ang imo nawung ?

15 Ako among masulub-on kag naga-
himumugto ako kutub pa sang akon pag-
kapamatan-on

;

Ginadala ko ang imo mga kakug-
mat, daw nagapanuloy ako.

16 Sa ibabaw nakon nagaiiligad ang
mga kasingkal sang imo kaakig,

Ang imo mga kalisang nagkatapus
sa akon.

17 Ginalibutan nila ako sing dayon,
subung sang mga tubig,

Ginalibutan nila ako sing tingub.

18 Ginpapalayo mo sa akon ang abyan
kag ang kaupud,
Kag ang akon mga kilala amo ang

mga kadudulman.

Ang pagpakigkatipaa sang Dios kay Dabid.—Aug

Dios magaluwas sa lya banwa-

Mashl ni Etan nga Esrainhon.

OQ ANG mga pagkalooy ni lehobaO^ pagakantahon ko sa dayon gid ;

Sa kaliw atan kag sa kaliwatan pagaipa-
kilala sang akon baba ang imo katutum.

2 Kay nagsiling ako : Sa gihapon
pagapatindugon ang pagkalooy

;

Sa amo gid nga mga kalangitan paga-
palig-onon mo ang imo katutum.

3 " Nagpakigkatipan ako sa akon pi-

nili

;

Nagsumpa ako kay Dabid, nga akon
alagad, nga nagasiling

:

4 Sa gihapon pagapamatud-an ko ang
imo kaliwatan,
Kag pagabangonon ko ang imo ling-

koran nga harianon sa tanan nga mga
kaliwatan." Sela.

5 Kag pagadayawon sang kalangitan

ang imo kalatingalhan, oh lehoba
Ang imo man katutum sa katilingban

sang mga balaan.

6 Kay isin-o bala sa kalangitan ang
makatupung kay lehoba ?

I Sin-o bala ang makaangay kay leho-

ba sa mga inanak sang mga gamhanan ?

7 Makahaladluk ang Dios sa daku nga
kasapulanan sang mga balaan,

Kag makahalangav/a sa ibabaw sang
tanan nga nagalilibot sa iya.

8 Ohiehoba, Dios sang Sebaot, ^' sin-o

bala ang makagagahum nga subung sa

imo, oh lehoba ?

Kag ang imo katutum yara sa palibot

nimo.
9 Ikaw may kagamhanan sa ibabaw

sang pagpalabilabi sang dagat;
Kon ma^tilindug ang iya mga kaba-

luran, ikaw nagapatinong sa ila.
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10 Ikaw naglaglagsangRahab subung

sang isa ka pinatay.

Sa butkon sang imo kabakuran gin-

paalaplaag mo ang imo mga kaaway.
11 Imo ang mga kalangitan, imo man

ang duta.

Ang kalibutan kag ang yara sa iya

ikaw ang nagtukud sini.

12 Ang Amihan kag ang Bagatnan,

ikaw ang nagtuga sa ila.

Ang Tabor kag ang Hermon magahi-
niigyaw sa imo ngalan.

13 Imo ang butkon nga may kaisug

;

Makusug ang imo kamut, ginpakataas

ang imo too.

14 Ang katarungankagangpaghukom
amo sila ang sadsaran sang imo lingkoran

nga harianon

;

Ang kalooy kag ang kamatooran naga-

una sa imo nawung.
15 Bulahan ang banwa nga nakakila-

la sang panawag sang budyong.
Nagalalakat sila, oh lehoba, sa kapa-

wa sang imo nawung.

16 Sa imo ngalan magakalalipay sila

sa bug-OS nga adlaw,

Kag sa imo katarungan pagapataason
sila.

17 Kay ikaw amo ang pagkahalangdon
sang iya kabakuran

;

Kag tungud sang imo maayong kabu-

but-on pagapataason mo ang amon su-

ngay.

18 Kay si lehoba amo ang amon ta-

ming,
Kag ang amon han amo ang Balaan

sa Israel.

19 Ni^^an nagpakighambal ka sa pala-

nan-awon sa imo mainampoon,
Kag nagsiling ka :

" Ako nagbutang
sang panabang sa ibabaw sang maisug

;

Ginpakadaku ko ang pinili sang akon
banwa.

20 Nakita ko si Dabid, nga akon ala-

gad

;

Ginhaplas ko sia sang lana sang akon
pagkabalaan.

21 Ang akon kamut magamanginma-
lig-on sa iya,

Ang akon man butkon magamabakud
sa iya.

22 Indi sia pagsakupon sang kaaway,
Bisan ang anak sang kalautan maka-

papaubus sa iya.

23 Apang pagalaglagon ko sa atuba-

ngan niya ang iya mga kaaway,

Kag pagapilason ko ang mga nagaka-
laakig sa iya.

24 Kag ang akon katutum kag ang
akon kalooy manginsaiya

;

Kag sa akon ngalan magapakataas
sang iya sungay.

25 Pagaibutang ko man ang iya ka-

mut sa dagat,

Kag sa mga kasubaan ang iya too.

26 Sia magatawag sa akon : Amay
ko ikaw,
Ang akon Dios kag ang Pil-as sang

akon kaluwasan.
27 Magahimo ako sa iya sang pa-

nganay,
Ang labing labaw sa mga kaharian

sang duta
28 Sa gihapon pagahuptan ko sa iya

ang akon kalooy

;

Ang akon katipan magamalig-on sa

iya.

29 Kag pagapadayonon ko sa gihapon
ang iya kaliwatan,
Kag ang iya lingkoran nga harianon,

subung sang mga inadlaw sang kala-

ngitan.

30 Kon pagbayaan sang iya mga ina-

nak ang akon kasogoan,
Kag indi sila maglalakat sa akon mga

katarungan,

31 Kon pasipalahan nila ang akon
mga solondan,

Kag indi nila pagtumanon ang akon
mga sogo

;

32 Niyan pagaduawon ko nga may
bunal ang ila pagkamalalison,
Kag sa mga hampak ang ila mga

kalautan.

33 Apang indi ko pagkuhaon sa iya

ang akon kalooy,
Bisan magtugut ako, nga maglikdang

sia sa akon katutum.

34 Indi ko paglalison ang akon kati-

pan,
Bisan baylohan ko ang bisan ano nga

naggowa sa akon m[\^a bibig.

35 Sa makaisa lamang nagpanumpa
ako sa akon pagkabalaan,
Nga indi ako magbutig kay Dabid :

36 Ang iya kaliwatan magapadayon
sa gihapon,
Kag ang iya lingkoran nga harianon

subung sang adlaw sa atubangan nakon.

37 Subung sang bulan magamangin-
malig-on sia sa gihapon,

Kag may isa ka matutum nga saksi sa

mga kapanganuran." Sela.
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38 Apang ginsikway mo ang imo
hinaplas, ginpapalayo mo sia,

Kag naakig ka batok sa iya.

39 Gindumtan mo ang katipan sang
imo alagad,

Ginpasipalahan mo ang iya purung-
purung, ginholog mo ini sa duta.

40 Ginpanguba mo ang iya tanan nga
mga kuda],
Ginlaglag mo ang iya mga kabakuran.

41 Ginakawatan sia sang tanan nga
mga nagaalagi sa dalan ;

Pasipala sia sa iya mga kasilingan.

42 Ginpakataas mo ang too sang iya

mga sumulumpung,
Ginpakalipay mo ang tanan niya nga

mga kaaway.

43 Subung man ginpapilo mo ang
sulab sang iya hinganiban,
Kag wala mo sia pag-agobaya sa

pag-awayan.

44 Ginpauntat mo ang iya pagkidlap,
Kag ginholog mo sa duta ang iya

lingkoran nga harianon.

45 Ginpalip-ot mo ang mga inadlaw
sang iya pagkapamatan-on,
Ginputus mo sia sing kahuluy-an.

Sela.

46 I Tubtub pa bala san-o, oh lehoba ?

iMagapanago ka bala sa gihapon ?

I Magadabdab bala ang imo kaakig
subung sang kalayo ?

47 Panumduma kon daw ano kalip-ot

sang akon panagon

:

Sa ano nga kadayawan gintuga mo
ang tanan nga mga inanak sang mga
tawo.

48 I Sino bala ang tawo nga sarang
makakabuhi, kag indi makakita sang
kamatayon ?

i Pagaluwason mo bala ang iya kabuhi
sa gahum sang lulubngan ? Sela.

49 Ginoo, I diin na bala ang imo daan
nga mga kalooy,
Nga ginsumpa mo kay Dabid tungud

sang imo katutum ?

50 Ginoo, panumduma ang pagpasi-
pala sa imo mga alagad,
Ako nga nagadala sa akon sabak sang

tanan nga mga banwa nga mga mada-
mu,

51 Ang mga pasipala sang imo mga
kaaway, oh lehoba,
Ang ila mga pasipala batok sang mga

tikang sang imo hinaplas.

52 Dalayavvon si lehoba sa gihapon.
Kabay pa, kag kabay pa.

TOLON-AN IV.

Ang pagkahuyaiig sang tawo,—Ang pagbulut-an

sang Dios.

Pangamuyo ni Moises, nga tawo sane,

Dios.

QQ GINOO, ikaw nangindalangpan^^ namon sa kaliwatan kag sa kali-
watan.

2 Sa wala pa magululhot ang mga
bukid,
Kag mahuman mo ang duta kag ang

kalibutan,

Kutub sa katuigan tubtub sa katuigan,
ikaw amo ang Dios.

3 Ginapabalik mo ang tawo sa yab-
ok,

Kag nagasiling ka:_ " Magliliso-ka-
mo, mga anak sang mga tawo."

4 Kay ang isa ka libo ka tuig sa
atubangan sang imo mga mata,
Subung sang kahapon, nga nagligad,
Kag subung sang isa ka hinugna sang

kagab-ihon.

5 Ginadaldal mo sila subung sang ba-
ha ; kaangay sila sang damgo.
Sa aga kaangay sila sang hilamon,

nga nagatubo.
6 Sa aga nagapamulak sia kag naga-

bag-o

;

Sa hapon ginasapsap sia kag ginapa-
mala.

7 Kay sa imo kasingkal ginapangupud
kami,
Kag sa imo kaakig ginapanglisang

kami.
8 Ginabutang mo ang amon kalainan

sa atubangan mo,
Ang amon tinago nga mga sala, sa

kapawa sang imo guya.

9 Kay ang tanan namon nga mga adiaw
nagataliwan bangud sang imo kaakig :

Nagatapus kami sang amon mga tuig,

subung sang isa ka pagpanghayhay.
10 Ang mga adlaw sang amon katui-

gan mga kapitoan ka tuig sila,

Kag bangud sang kabaskug, raga ka-
waloan ka tuig

;

Walay sapayan, ang iya bugal amo
lang ang kabudlayan kag kasulub-an

;

Kay sa m.adali nagataliwan sia kag
nagalupad kami.

11 i Sin-o bala ang nakakilala sang
gahum sang imo kasingkal,

Kag sang imo kaakig, siling sang
kahadluk nga igo sa imo?
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12 Tudloi-kami sa pagisip sang amon
mga adlaw,
Sa bagay nga makahuput kami sing

tagiposoon nga manginalamon.
13 Balik-ka, oh lehoba, iTubtub

bala san-o ?

Kag palugpay-ka nga sa imo mga
alagad.

14 Busga-kami, sa aga, sang imo ka-
looy,

Agud nga mag-alambahan kami kag
magkalalipay kami sa tanan namon nga
mga adlaw.

15 Lipaya-kami sonosang mga adlaw
nga ginpakalisdan mo sa amon,
Kag sono sang mga tuig nga nakakita

kami sing kalainan.

16 Ipahayag ang imo mga binuhatan
sa imo mga alagad

;

Kag ang imo himaya sa ibabaw sang
ila mga anak.

17 Kag ang kagayon ni lehoba, nga
amon Dios, manginsaibabaw namon.
Kag iig-ona ang mga binuhatan sang

amon mga kamut nga sa amon

;

Hoo, Iig-ona ang mga binuhatan sang
amon mga kamut.

Panabang sans Dios sa mga nagadaiaagsp sa iya.

Qi ANG nagapuyo sa dalangpan sang
» I.abing-Mataas,

Magapahuway sia sa idalum sang
landong sang Makaako.

2 Nagasiling ako nahanungud kay
lehoba :

" Sia amo ang akon dalangpan,
kag ang akon kuta,

Ang akon Dios, nga sa iya nagasalig
ako."

3 Kay sia ang nagaluwas sa imo sa

siod sang mangangayam,
Kag sa kamatay nga manuglaglag.

4 Sia magatabon sa imo sang iya mga
kakuyusan,
Kag sa idalum sang iya mga pakpak

nagapalipod ka.

Ang iya kamatooran among kalasag
kag taming.

5 Dili ka mahadluk sang kakugmat sa

kagab-ihon,
Bisan sa baslay nga nagalupad sa

adlaw,

6 Bisan sa kamatay nga nagalakat sa

kadudulman,
Bisan sa paglaglag nga nagapapas sa

kaudtohan.

7 Nagakapukan sa imo luyo ang isa

ka libo,

Kag napiilo ka libo sa imo too,

Apang sa imo indi makalambut.
8 Lamang magatuluk ka sang imo

mga mata,
Kag makit-an mo ang balus sang mga

banyaga.
9 Kay ikaw, lehoba, amo ang akon

dalangpan.
Ang Labing-Mataas ginhimo mo nga

imo puluy-an.
10 Wala sing bisan ano nga malain

nga mahanabu sa imo,
Bisan ang bisan ano nga kalalat-an

magalambut sa imo layanglayang,
11 Kay sia magasogo sa iya mga

manugtunda nahanungud sa imo,
Nga bantayan ka nila sa tanan mo

nga mga dalanon.
12 Fagakungkungon ka nila sang ila

mga kamut,
Agud nga indi makasandad ang imo

tiil sa bato.

13 Magalakat ka sa ibabaw sang leon
kag sang man-ug nga dalitan,

Sa ibabaw sang bataon nga leon kag
sang dragon magatapak ka.

14 " Tungud kay binutang niya sa
akon ang iya gugma,
Ako man magaluwas sa iya.

Igabutang ko sia sa mataas, kay gin-

kilala niya ang akon ngalan.

15 Pagatawgon ako niya, kag ako
magasabat sa iya.

Manginkaupud niya ako sa kalilisdan

;

Pagaluwason ko sia, kag pagpahi-
mayaon ko sia.

16 Pagabusgon ko sia sa malawig
nga mga adlaw,
Kag igapahayag ko sa iya ang akon

kaluwasan."

Dalayawon si lehoba tungud sang iya mga binu-

hatan, tungud sang iya katarungan,

kag tungud sang iya kalooy.

Sahnos. Kalantahon nga sa adlaw nga
sahado.

QQ MAAYO ang pagdayaw kay le-
v7^ hoba
Kag pagkanta sing mga salmos sa

imo ngalan, oh Labing-Mataas :

2 Pagbantala sa kaagahon sang imo
kalooy,
Kag sang imo katutum sa mga kagab-

ihon,
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3 Sa dekakordio kag sa salterio,

Sa paningug nga malolot sang arpa.

4 Kay ginalipay rao ako, oh lehoba,

tungud sang imo mga binuhatan;

5 Sa mga binuhatan sang imo mga
kamut nagahugyaw ako.

i
Nga pagkadaJagku sang imo mga

binuhatan, oh lehoba

!

Mga labing walay katubtuban nga
kadalumon am.o ang imo mga hunahuna.

6 Ang tawo nga pakok indi maka-
kilala,

Kag ang buangbuang indi maka-
hangup sini.

7 Sang nagalulusot ang mga malauton
subung sang hilamon,
Kag nagapamulak ang tanan nga na-

gabuluhat sing kalautan,
Ini amo agud nga pagpanlaglagon

sila sa gihapon.
8 Apang ikaw, lehoba, nagapadayon

sa pagkataas sa gihapon.

9 Kay yari karon ang imo mga ka-
away, oh lehoba,
Kay yari karon magakaladula ang

imo mga kaaway

;

Pagapalaaplagon ang tanan nga mga
nagabuluhat sing kalautan.

10 Apang ikaw magapakataas sang
akon sungay subung sang iya sang baka

;

Ginahaplas ako sang bag-o nga lana.

11 Kag magatuluk ang akon mga
mata sa mga nagpalanilag sa akon,
Magapamati ang akon mga idulungug

sang hambal nahanungiid sa mga m^a-
lauton, nga nagatilindug batok sa akon.

12 Ang mga matarung magapamulak
subung sang paklang,
Magatulubo sila subung sang sedro

sa Libano

;

13 Ginpananum sila sa balay ni le-

hoba,
Sa mga patyo sang akon Dios naga-

palamulak sila.

14 Sa katigulangon nagabulunga pa
sila

;

Magamanginmadugaon gid kag mga
lumbay sila,

15 Sa pagbantala nga si lehoba among
matadlung.

Sia amo ang akon Batong bantiling,

Kag sa iya wala ang pagkadikata-
rung.

Qahum kag pagkahalangdon sang ginharian

sang Dios.

QO ST lehoba nagahari. Nagpanaput
\^^ sia sing pagkaharianon,
Nagpanaput si lehoba, nagwagkus

sia sing kabakuran.
Ginpalig-on man niya ang kalibutan

nga indi maggiho.
2 Malig-on ang imo lingkoran nga

harianon kutub sadto pa ;

Amo ikaw sa wala gid sing katub-
tuban.

3 Nagtalaas ang mga suba, oh lehoba,
Nagtalaas ang mga suba sang ila hu-

ganas,
Nagtalaas ang mga suba sang ila mga

hanol.

4 Si lehoba sa kahitaasan makagaga-
hum,

Labi pa sang hinuganas sang madamu
nga mga tubig,

Labi pa sang mga gamhanan nga mga
balud sang dagat.

5 Ang imo mga pagpamatuud mga
malig-on gid.

Ang pagkabalaan nagapuni sa imo
balay.

Oh lehoba, sa mga katuigan kag sa
gihapon.

Pagpakitabang sa katarungaa sang Dios batok

sa mga malaio.

Qyi lEHOBA, Dios sang mga pagti-
^1^ malus,
Dios sang mga pagtimalus, sidlak-ka.

2 Pagpakataas-ka, oh Hukom sang
duta

:

Ihatag ang bayad sa mga palabilabihon,

3 I Tubtub pa bala san-o ang mga
madauton,
Tubtub pa bala san-o, oh lehoba, ma-

gahilimaya ang mga madauton?
4 Nagabulura sila, kag nagahalambal

sila sing matinaastaason gid,

Nagapaladayawdayaw ang tanan nga
mga nagahilimo sing kalainan.

5 Ang imo banwa, oh lehoba, gina-
laglag nila,

Kag ang imo panublion ginapapaubus
nila.

6 Ginapatay nila ang balo nga babae
kag ang dumuluong,
Kag ang mga ilo ginakuhaan nila sing

kabuhian.

7 Kag nagasiling sila :
" Indi makaki-

ta si lehoba.
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Bisan makahangup ang Dois ni lakob."

8 Pagtalupangiid-kamo, mga pakok
sang banwa

;

Kag kamo nga mga kulangkulang,

i san-o pa kamo magmanginmaalam ?

9 Ang nagbutang sang idulungug,

I indi bala makabati ?

Ang naghuman sang mata, i indi bala
makakita?

10 Ang nagasilot sa mga katawohan,

I wala bala nagasabdong sia, nga naga-
tiidlo sa'mga tawo sing kinaadman ?

11 Si lehoba nakakilala sang mga hu-

nahuna sang mga tawo,
Nga mga kadayayawan sila.

12 Bulahan ang tawo nga sa iya ikaw,

lehoba, nagasilot,

Kag sa imo kasogoan pagatudloan mo
sia,

13 Agud nga pagpapahuwayon m-O sia

sa mga adlaw sang kasiilub-an,-

Tubtub nga makutkutan ang boho nga
sa malauton.

14 kay indi pagbayaan ni lehoba ang
iya banwa,
Bisan pagbulagan niya ang iya panu-

blion.

15 Kay ang paghukom pagaiuli sa ka-

tarungan,
Kag sa olehe nila magalalakat ang ta-

nan nga mga matadlung sa tagiposoon.

16 I Sin-o bala ang magatindug tungud
sa akon batok sa mga madauton ?

I Sin-o bala ang magatal-us sa akon
batok sa mga nagabuluhat sing kalainan ?

17 Kon wala ako pagbuligi ni lehoba,

Sa madali magapuyo kunta ang akon
kalag sa kahipusan.

18 Sang ako nagsiling :
" Ang akon

tiil nagakadanlog,"
Ang imo kalooy, oh lehoba, nag-obay

sa akon.

19 Sa kadamuan sang akon mga hu-

nahuna sa sulud nakon,
Ang imo mga paglipay nagapasadya

sang akon kalag.

20 I Magatingub bala sa imo ang
lingkoran nga harianon sang mga ka-

lautan,

Nga nagahimo sing pagdaut tungud
sang sogo ?

21 Nagatililipon sila batok sa kabuhi
sang matarung,
Kag ginatagudilian nila ang dugo nga

walay sala.

22 Apang si lehoba nanginakon da-

langpan.

Kag ang akon Dios, nga amo ang
Batong bantiling, nga akon dalangpan.

23 Kag sia magapabalik sa ibabaw
nila sang ila kalautan,

Kag pagalaglagon sila niya tungud
sang ila kaugalingon nga kalainan:
Pagalaglagon sila ni lehoba, nga anion

Dios.

Pagdapit sa pagdayaw kay lehoba kag sa

pagmamati sang iya tingug.

KARI-kamo, maghululugyaw-kita
sing masadya gid kay lehoba,

Kantahon naton nga may pagkalipay
ang Batong bantiling sang aton kaluwa-
san.

2 Magdangat-kita sa atubangan sang
iya nawung nga may pagpasalamat,
Maghulugyaw-kita nga may kalanta-

hon.

3 Kay si lehoba among daku nga
Dios,

Kag daku nga hari sa ibabaw sang
tanan nga mga dios.

4 vSa iya kamut yara ang mga kaida-

dalman sang duta.

Kag ang mga putokputokan sang mga
kabukiran iya sila.

5 Iya man ang dagat, kay sia naghimo
sa iya,

Kag ang iya mga kamut naghuman
sang mamala.

6 Kari-kamo, simbahon kag yauban-
naton sia,

Magluluhod-kita sa atubangan ni le-

hoba, nga aton Magbubuhat.
7 Kay sia amo ang aton Dios,

Kita ang banwa sang iya halalban,

kag ang mga obeha sa idalum sang iya

kamut.
Kon karon pagpamatian ninyo ang

iya tingug,

8 Indi ninyo pagpatig-ahon ang inyo

tagiposoon subung sang sa Meriba,
Subung sang sa kaadlawan ni Masa

sa kahanayakan,

9 Nga didto ginsulay ako sang inyo

mga ginikanan,
Gintilawan nila ako kag nakita nila

ang akon binuhatan.

10 Linas-ayan ako sing kap-atan ka

tuig sa banwa,
Kag nagsiling ako :

" Banwa ini, nga
nagatalangtalang ang iya tagiposoon,

Kag wala nila makilala ang akon mga
dalanon."
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1 1 Ngani nagsumpa ako sa akon ka-

singkal:
" Indi sila makasuliid sa akon palahu-

wayan."

Paglaygay sa bug-os nga duta n|a magdayaw

kag magkahadluk ksy lehoba.

Q^ PAG-AMBAHAN-KAMO kay^O lehoba, sa bag-o nga ambahanon.
Pag-ambahan-kamo kay lehoba, bug-

os nga duta.

2 Pag-ambahan-kamo kay lehoba,

pagpakamaayohon-ninyo ang iya nga-
lan,

Ibantala-ninyo sa adlawadlaw ang iya

kaluwasan.

3 Igsugid-nin5'^o sa tunga sang mga
katawohan ang iya himaya,
Sa tanan nga mga banwa, ang iya mga

kalatingalahan.

4 Kay dakii si lehoba, kag takus gid

sa labing daku nga pagdayaw,
Makahaladiuk sia labi sa tanan nga

mga dios.

5 Kay ang tanan nga mga dios sang
mga katawohan niga laravvan

;

Apang si lehoba ang naghimo sang
mga langit.

6 Ang kadunganan kag ang kahalang-
don yara sa atubangan niya.

Ang kabaskug kag ang katahuman
yara sa iya balaan nga Puluy-an.

7 Pagihatag-ninyo kay lehoba, oh
mga panimalay sang mga katawohan,

Pagihatag-ninyo ang himaya kag ang
kabaskug

;

8 Pagihatag-ninyo kay lehoba ang
himaya, nga nagakaigo sa iya ngalan

;

Pagdala-kamo sing mga halad kag
suliid-kamo sa iya mga ugsaran.

9 Maglayaub-kamo kay lehoba sa

balaan nga kagayon.
Pagkulurug-kamo sa atubangan niya,

bug-OS nga duta.

10 Igsiling-ninyo sa tung^ sang mga
katawohan : " Si lehoba nagahari

:

Ginlig-on man niya ang kalibutan,
nga indi mationg.
Pagahukman niya ang katawohan sa

katarungan."
11 Magkalipay ang mga langit kag

magsadya ang duta,

Magngurub ang dagat kag ang tanan
nga yara sa iya.

12 Magkasadya ang latagon kag ang
tanan nga yara sa iya

;

Niyan ang tanan nga mga kahoy sa

kagulangan magahulugyaw
13 Sa atubangan ni lehoba; kay na-

gakari sia,

Kay nagakari sia sa paghukom sa

duta.

Sia magahukom sa kalibutan nga may
katarungan,
Kag sa mga katawohan, sono sang

iya katutum.

Pagkabalangdon sang ginharian sang Dios ; ang

silot sa mga malaia ; laygay sa pag-

kamaloloy-on kag sa kalipay.

QI7 SI lehoba nagahari. Magkalipay
^ ' ang duta,

Magsilinadya ang madamu nga mga
kapuloan.

2 Ang gal-um kag ang kadudulman sa

palibot niya

;

Ang katarungan kag ang paghukom
amo sila ang sadsaran sang iya ling-

koran nga harianon.

3 Ang kalayo nagauna sa iya

Kag nagasunog sang iya mga kaaway
sa palibot.

4 Ang iya mga kilat nagapasanag
sang kalibutan

;

Ang duta nagatan-aw sini kag naga-
kurug.

5 Ang mga kabukiran nagakalatunaw,
subung sang talo sa atubangan ni leho-

ba,

Sa atubangan sang Ginoo sang bug-os
nga duta.

6 Ang mga langit nagapatpat sang
iya katarungan,
Kag ang tanan nga mga banwa naga-

tan-aw sang iya himaya.

7 Nagakalahuya ang tanan nga mga
nagaalagad sa mga larawan nga tinig-

ban,
Ang mga nagadalayaw sa mga dios.

Ang tanan nga mga dios nagalayaub
sa iya.

8 Ang Sion nagapamati sini kag na-

gakalipay,
Kag ang mga anak nga babae ni

luda, oh lehoba,
Nagakalalipay tungud sang imo mga

paghukom.

9 Kay ikaw, lehoba, among Labing-
Mataas sa ibabaw sang bug-os nga duta

;

Ikaw labaw gid sa ibabaw sang tanan

nga mga dios.
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10 Kamo nga mga nagahigugma kay
lehoba, pagkaakigi-ninyo ang malain.

Nagabantay sia sang kalag sang iya

mga mainampoon.
Sa kamiit sang mga madauton ginaba-

wi sila niya.

11 Natanum na ang suga nga sa ma-
tarung,
Kag ang kalipay nga sa mga matad-

lung sa tagiposoon.
12 Pagkalasadya-kamo, mga mata-

rung, kay lehoba,
Kag dayawa-ninyo ang handumanan

sang iya pagkabalaan.

Ang Oios ginadayaw tungud sang pagbantala

sang kaluwasan.

Salmos,

QP KALANTA-KAMO kay lehoba^O sing bag-o nga kalantahon,

Kay naghimo sia sing mga kalatinga-

lahan

:

Ang iya too kag ang iya balaan nga
butkon nagluwas sa iya.

2 Ginpakilala ni lehoba ang iya kalu-

wasan
;

Sa mga mata sang katawohan ginpa-

hayag niya ang iya katarungan.

3 Nakadumdum sia sang iya kalooy
kag sang iya katutum nga sa balay ni

Israel.

Ang tanan nga mga ukbung sang duta
nakakita sang kaluwasan sang aton Dios.

4 Hinugyaw-kamosing masinadyahon
gid kay lehoba, bug-os nga duta.

Sa hinali nga pagsingit sa kalipay

alambahan-kamo

;

5 Alambahan-kamo kay lehaba nga
may arpa,

Nga may arpa kag tingug sa kalanta-

hon.
6 Hinugyaw-kamo nga may mga

budyong kag mga sungay
Sa atubangan sang Hari nga si leho-

ba.

7 Magngurub ang dagat kag ang tanan
nga yara sa iya,

Ang kalibutan kag ang mga nagapu-
luyo sa iya

;

8 Ang mga suba magpamalakpak,
Ang mga kabukiran sa tingub magsi-

lingit sa kalipay

9 Sa atubangan ni lehoba ; kay naga-
kari sia sa paghukora sang duta.

Magahukom sia sang kalibutan nga
may katarungan,

Kag sa mga katawohan nga may ka-
tadlungan.

Ang pagkadaku sang ginbarian sang Dios.

QQ SI lehoba nagahari. Nagakulu-^^ rug ang mga katawohan.
Sia nagalingkod sa ibabaw sang mga

kerubin : nagalingilingi ang duta.

2 Si lehoba sa Sion daku sia,

Kag mataas sia sa ibabaw sang tanan
nga mga katawohan.

3 Dayawon ang imo daku kag maka-
haladluk nga ngalan.

Sia amo ang balaan.

4 Kag dayazvoji ang kagamhanan sang
hari, nga nagahigugma sang katarungan.
Ikaw nagapalig-on sang katadlungan

;

Ikaw nagahimo kay lakob sing pag-
hukom kag katarungan.

5 Pakataasa-ninyo si lehoba nga aton
Dios,
Kag iayaub-kamo sa talapakan sang

iya mga tii).

Sia amo ang balaan.

6 Si Moises kag si Aaron sa tunga sang
imo mga saserdote,

Kag si Samuel sa tunga sang mga
nagpalanawag sang iya ngalan

;

Ginatav/ag nila si lehoba, kag sia nag-
sabat sa ila.

7 Sa haligi nga panganud naghambal
sia sa ila.

Ginbantayan nila ang iya mga pagpa-
matuud kag ang palatukuran nga kina-

hatag niya sa ila.

8 lehoba nga amon Dios, ikaw nagsa-

bat sa ila

;

Ikaw nanginisa sa ila ka Dios nga
manugpatawad,
Kag manugtimalus sang ila mga binu-

hatan.

9 Pakataasa-ninyo si lehoba, nga aton
Dios,
Kag Iayaub-kamo sa bukid sang iya

pagkabalaan
;

Kay si lehoba, nga aton Dios, amo ang
balaan.

Dalayawon ang Dios tuogud sang iya mga binuhat.

Sabnos sa pagdayaw.

inn HILINUGYAW-KAMO sing
\\J\J masinadyahon gid sa Dios, bug-

os nga duta.

2 Alagda-ninyo si lehoba nga may
kasadya,
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SulM-kamo sa atubangan sang iya na-

wung nga may siningit sa kalipay.

3 Kilalaha-ninyo nga si lehoba amo
ang Dios.

Sia nagbuhat sa aton kag kita indi

aton kaugalingon

:

Banwa kita niya, kag raga obeha sang
iya halalban.

4 Sulud-kamo sa iya mga gawang
nga may mga pagpasalamat,
Sa iya mga patj^o nga may pagdayaw.
Dayawa-ninyo sia, pakamaayoha-

ninyo ang iya ngalan.

5 Kay si lehoba maayo ; nga sa giha-

pon nagapadayon ang iya kalooy,

Kag ang iya katutum sa kaliwatan
kag sa kaliwatan.

Si Dabid nagapaoaad sa Dios nga magalakat sia sa

kalubus, kag nga magapalayo sia sa kalainan.

Salmos ni Dabid.

101 -^NG kalooy kag ang paghukom
\\J\ pagakantahonko

;

Sa imo magakanta ako, oh lehoba.
2 Magaginawi ako singbinut-anangid

sa dalan sang kahimpitan.

I San-o ka bala magkari sa akon ?

Sa kalubus sa akon tagiposoon maga-
lakat ako sa tunga sang akon balay.

3 Indi ko pagibutang sa atubangan
sang akon mga mata ang butang nga
malav.^ay

;

Ginakaakigan ko ang binuhatan sang
mga nagatalalang

:

Wala gid sa ila, nga makapilit sa
akon.

4 Ang tagiposoon nga madauton ma-
gapalayo sa akon,

Indi ako magakilala sa malauton.

5 Ang nagalibak sa iya isigkatawo
sa tago, pagatapuson ko sia.

Indi ako magabatas sa may mga
mata nga matinaastaason kag sa may
tagiposoon nga palabilabihon.

6 Ang akon mga mata pagaibutang
ko sa mga matutum sang duta, agud
nga magpuluyo sila upud sa akon.
Ang nagalakat sa dalan sang kahim-

pitan, ini sia manginakon alagad.

7 Indi makapuyo sa suliid sang akon
balay ang nagahimo sing limbong

;

Ang nagahambal sing kabutigan indi
sia magmalig-on sa atubangan sang akon
mga mata.

8 Sa agaaga pagatapuson ko ang
tanan nga mga madauton sang duta, !

Sa pagpapas sa banwa ni lehoba sang
tanan nga nagabuluhat sing kalautan.

Sa iya mangitngit nga pagbakho ang manugamba*
ban nagapakibulig sa Dios, agud nga iuli niya sa

iya una nga kahimtangan sng iya banwa, kag sak-

isoa niya ang duta sa idalum sang iya katumanan.

Pnfignnmyo satig fiiakalolooy, kon tiaga-

hakho sia, kag sa atubangan ni lehoba
iiila niya ang iya patmlabilon.

10Q lEHOBA, pamatii ang akon pa-'^^ ngamuyoy
Kag mag- abut sa imo ang akon pa-

naghoy.
2 Ayaw pagtagoa ang imo nawung sa

akon.
Sa adlaw sang akon kalisdanan ili-

ngig sa akon ang imo idulungug.
Sa adlaw nga magpanawag ako, dali-

ka sa pagsabat sa akon.

3 Kay ang akon mga adlaw nagaka-
puas subung sang aso,

Kag ang akon mga tul-an daw inapog
sang kasingkal sang dabok

;

4 Ang akon tagiposoon pinilas, subung
sang hiiamon, kag nalaya

;

Kay nalipat ako sa pagkaon sang
akon tinapay.

5 Tungud sang tingug sang akon
pagbakho
Ang akon mga tul-an nagpililit sa

akon unud.
6 Katulad ako sa pelikano sang kaha-

nayakan,
Subung ako sang murugmon sang

kamuhaymuhayan.
7 Nagapulaw ako, kag subung ako

sang nagaisaisa nga pispis sa ibabaw
sang atup.

8 Sa adlawadlaw ginapasipalahan ako
sang akon mga kaaway :

Ang mga nagakalaakig batok sa akon,
naghilimbon batok sa akon.

9 Kay nagakaon ako sang abo subung
sang tinapay,

Kag ang akon ilimnon ginasaktan ko
sing paghibi,

10 Bangud sang imo pagsungud kag
sang imo kaakig

;

Kay ginhakwat mo ako kag ginpilak
mo ako.

11 Ang akon mga adlaw subung sila

sang landong nga nagaligad,
Kag nalaya ako subung sang hiiamon.
12 Apang ikaw, lehoba, nagapadayon

sa gihapon,
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kag ang imo handumanan nga sa

kaliwatan kag kaliwatan.

13 Ikaw, magatindug ka, kag magahi-
kalooy ka sa Sion ;

Kay dag-011 na sa pagkalooy sa iya,

hoo, ang pinat-iii nga panag-on nag-
abut na.

14 Kay ang imo mga alagad nagahi-
ligugma sang ila mga bato,
Kag sa yab-ok niya may kalooy sila.

15 Niyan magakalahadluk ang mga
katawohan sang ngalan ni lehoba,
Kag ang tanan nga mga had sa duta,

sang imo himaya

;

16 Kon mapatindug ni lehoba ang
Sion,

Sia magapahayag sa iya himaya.

17 Magatalupangud sia sang panga-
muyo sang mga binayaan,
Kag wala niya pagatamaya ang pag-

ampo nila.

18 Pagaisulat ini nga sa palaabuton
nga kaliwatan,
Kag ang banwa nga pagatugahon,

magadayaw kay lehoba ;

19 Kay nagatamud sia gikan sa nata-

asan sang iya balaan nga Puhiy-an.
Si lehoba nagatamud gikan sa kalan-

gitan pa duta,

20 Sa pagpamati sang paghibubun-ot
sang mga binilango,

Sa pagbuhi sa mga ginhukman sa ka-
matayon,

21 Agud nga ibantala nila sa Sion ang
ngalan ni lehoba,

Kag ang kadayawan niya sa Jeru-

salem,

22 Kon ang mga katawohan magtili-

ngab sa isa lamang,
Kag ang mga ginharian sa pag-alagad

kay lehoba.

23 Sia nagpaluya sang akon kusug sa

dalanon,
Ginpalip-ot niya ang akou mga inad-

law.

24 Nagasiling ako : Dios ko, ayaw
ako pagkuhaa sa tunga sang mga kaad-
lawan.
Sa kaliwatan sang mga kaliwatan amo

ang imo mga tinuig.

25 Ikaw nagtukud sang duta sadto

gid,

Kag ang mga kilangitan mga binuha-
tan sila sang imo mga kamut.

26 Sila magakaladula, apang ikaw
magapadayon.

Kag sila nga tanan, subung sang isa

ka panapton, magatiligulang,
Subung sang isa ka panapton paga-

ilisan mo sila, kag pagapangilisan sila
;

27 Apang ikaw amo gid ikaw,
Kag ang imo mga tinuig indi magka-

latapus.

28 Ang mga inanak sang imo mga
alagad magapaladayon,
Kag ang imo kaliwatan pagapalig-

onon sa imo atubangan.

Pag-agda sa pagdayaw sa Dios tungud sang

tanan niya nga mga kaayohan.

Sabnos ni Dabid

inQ PAKAMAAYOHA si lehoba,
\\J<^ kalagko;
Kag pakamaayohon sang tanan nakon

nga mga kasudlan ang iya balaan nga
ngalan.

2 Pakamaayoha si lehoba, kalag ko,

Kag ayaw pagkalimti ang bisan ano
sang iya mga kaayohan :

3 Nga sia among nagapatawad sang
tanan mo nga mga kalautan,

Nga sia nagaayo sang tanan mo nga
mga balatian,

4 Nga sia nagabawi sang imo kabuhi
sa lulubngan,
Nga sia nagapurungpurung sa imo

sing bugay kag sing kalooy,

5 Nga sia nagabusug sing kaayohan
sa imo katigulangon,
Sa bagay nga ikaw magpamatan-on

subung sang agila.

6 Si lehoba among nagahimo sang
katarungan
Kag katadlungan sa tanan nga mga

pinigos.

7 Ang iya mga dalanon gintudlo niya
kay Moises,
Kag sa mga inanak ni Israel, ang iya

mga binuhatan.

8 Maloloy-on kag mahinoklogon amo
si lehoba,
Mahinay nga sa pagkaakig kag bugana

sa pagkalooy.

9 Wala sia magasabdong sing dala-

yon,
Bisan sa dalayon nagahuput sia sing

kaakig.

10 Wala sia magkabig sa aton sono
sang aton mga kalainan,

Bisan nagbalus sia sa aton sono sang
aton mgasala.
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11 Kay subung sang kataasan sang
mga langit sa ibabaw sang duta,

Ginapakadaku niya ang iya pagkalooy
sa ibabaw sang mga nagakahadluk sa

iya.

12 Sono sang kalayoon sang sidlangan
sa katungdan,
Amo ini ginpapalayo niya sa aton

ang aton mga pagkamalalison.

13 Subung sang amay nga nagakalooy
sa mga anak,
Nagakalooy si lehoba sa mga naga-

kahadluk sa iya.

14 Kay sia nagakilala sang aton kab-
tangan

:

Nagadumdum sia nga kita yab-ok.

15 Ang tawo, subung sang hilamon
amo ang iya mga kaadlawan :

Nagapamulak sia subung sang bulak
sanglatagon,

16 Nga nagagi ang hangin sa iya kag
nawala sia,

Kag ang iya duug wala na makakilala
sa iya.

17 Apang angkalooy ni lehoba kutub
sa katuigan kag tubtub sa katuigan
sa ibabaw sang mga nagakahadluk sa

iya,

Kag ang iya katarungan sa ibabaw
sang mga anak sang ila mga anak,

18 Sa ibabaw sang mga nagatuluman
sang iya katipan,

Kag sa mga nagapanunidum sang iya
mga sogo sa pagbutang sa ila sa buhat.

19 Ginpahamtang ni lehoba sa mga
langit ang iya lingkoran nga harianon,
Kag ang iya ginharian nagagahum sa

ibabaw sang tanan.

20 Pakamaayoha-ninj^o si lehoba, ka-

mo nga iya mga manugtunda,
Mga makagagahum sa kabakuran, nga

ginatuman ninyo ang iya tulumanon,
Nga nagasulunud sa tingug sang iya

polong.

21 Pakamaayoha-ninyo si lehoba, ka-
mong tanan nga iya mga kasoldadosan,
Kamo nga mga manughikot niya, nga

nagahimo sang iya kabubut-on.

22 Pakamaayoha-ninyo si lehoba, ka-
mong tanan nga iya mga binuhatan,
Sa tanan nga mga duug sang iya gin-

harian.

Pakamaayoha si lehoba, kalag ko.

Ang himaya sang Dios, nga napahayag sa pagtuga

kag sa paghuput sang tanan nga mga butang.

1(14. PAKAMAAYOHA, kalag ko,
•^ « si lehoba.
lehoba, nga Dios ko, daku ka gid ;

Panapton ka sing himaya kag sang
pagkaharianon.

2 Sia ang nagapanabon sing kapawa
subung nga panapton,

Sia nga nagahumlad sang kalangitan
subung sang isa ka kumbung.

3 Sia nga nagapahamtang sang mga ba-
layan sang mga hulut sa tunga sang mga
tubig,

Sia ang nagahimo sang mga kagal-
uman nga iya kanga,

Sia ang nagalakat sa ibabaw sang mga
pakpak sang hangin.

4 Sia ang nagahimo sang mga hangin
nga ij'a mga manugtunda,
Sang mga dabdab nga kalayo nga iya

mga manughikot.

5 Sia nagtukud sang duta sa ibabaw
sang iya mga sadsaran

;

Indi sia nga mas-a malingkang.
6 Gintabunan mo sia sang kaidadal-

man, subung sang panapton ;

Sa ibabaw sang mga bukid yadto ang
mga tubig.

7 Sa imo pagsabdong nagpalalagyo
sila,

Sa tunug sang imo daguub nagdalali-

dali sila

;

8 Nagtalaas ang mga kabukiran, nag-
lunubo ang mga nalupyakan,
Sa duug nga imo gintukuran sa ila.

9 Ginbutangan mo sila sing kadu-
lunan, nga sa iya indi sila maglalak-
bang,
Bisan magabalik sila sa pagtabon sang

duta.

10 Sia amo ang nagapatubud sing mga
tuburan sa mga nalupyakan

;

Nagaililig sila sa tunga sang kabu-
kiran.

11 Ginapainum nila ang tanan nga
mga kasapatan sang latagon

;

Nagapaumpaw sang ila kauhaw ang
mga asno nga talonon.

12 Sa luyo nila sadto nagapuluyo ang
mga kapispisan sang kalangitan

;

Sa mga kasangahan nagahinunihuni
sila.

13 Sia nagabunyag sang mga kabuki-
ran gikan sa iya mga hulot,
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Sa bunga sang iya mga binuhatan
nagakabusug ang duta.

14 Sia nagapapatubas sing bungalon
nga sa mga kasapatan,
Kag sing mga utanon nga sa kina-

hanglan sang tawo

;

Sa sini magpagowa sia sing tinapay sa
duta,

15 Kag sang alak nga nagalipay sang
tagiposoon sang tawo,
Kag sang lana nga nagapakanaw sang

nawung,
Kag sang tinapay nga nagasagud sang

tagiposoon sang tawo,
16 Mga puno sa duga ang mga kaka-

hoyan ni lehoba,
Ang mga sedro saLibano, nga ginta-

num niya.

17 Didto nagapulugad ang kapispi-
san.

Ang mga sipres amo ang paluy-an
sang siguenya.

18 Ang mga mataas nga bukid nga sa
mga kanding nga talonon

;

Ang mga pil-as mga palanagoan nga
sa mga daman.

19 Ginhimo niya ang biilan nga sa
mga panag-on

;

Ang adlaw nakakilala sang iya katun-
dan,
20 Ginapakari mo ang kadudalman,

kag nagaabut ang gab-i,

Sa iya nagagiliho ang tanan nga mga
kasapatan sang talonan

;

21 Ang mga magamay nga leon naga-
ngulurub sa tulukbon,
Sa pagpangayo sa Dios sang iya pag-

kaon.
22 Nagasubang ang adlaw, nagapa-

lauli sila,

Kag nagaluluko sa ila mga lungib.

23 Niyan nagakadto ang tawo sa iya
palangabudlayan,
Kag sa iya hilikuton tubtub sa hapon.
24 jNga pagkamadamu sang imo

mga binuhatan, oh lehoba !

Ginhimo siia nga tanan nga may
kaalam

;

Ang duta napuno sang imo mga man-
gad.

25 Yari karon ining daku kag malapad
gid nga dagat.

Sa iya nagagiliho ang mga kasapatan
nga dimaisip,
Mga dalagku kag mga magamay.

26 Didto nagadalayandayan ang mga
sakayan

;

Didto ining lebiatan nga ginhimo mo,
agud nga maghampang sa iya.

27 Sila nga tanan nagahululat sa imo,
Agud nga hatagan mo sila sang ila

kalan-on sa iya panag-on.
28 Ginahatagan mo sila, ginatipon

nila

;

Ginahumiad mo ang imo kamut, naga-
kalabusug sila sa kaayohan.

29 Ginatago mo ang imo nawung,
nagakalalisang sila

;

Ginakuha mo sa ila ang gininhawa,
nagakalamatay sila,

Kag nagabalalik sila sa yab-ok.

30 Ginapadala mo ang imo Espiritu,

ginatuga sila

;

Kag ginabag-o mo ang kadaygan sang
duta.

31 Manginsagihapon ang himaya ni

lehoba

;

Magkalipay si lehoba sa iya mga
binuhatan,

32 Nga sia nagatuluk sa duta kag
nagakurug sia

;

Ginakamlut niya ang mga kabukiran
kag nagaaso sila.

33 Kay lehoba magakanta ako sa

bug-OS ko nga kabuhi

;

Sa akon Dios magaambahan ako sa

nagakabuhi pa ako.

34 Nga ang akon pagpamalandong
magmanginkalahamut-an niya.

Ako magakalipay kay lehoba.

35 Pagpangubuson kunta sang duta
ang mga makasasala,
Kag ang mga madauton m.agkalawala

sila.

Pakaraaayoha, kalag ko, si lehoba.
Dayawa-ninyo si lehoba.

Ang Dios ginadayaw, tungud kay ginfauptan niya ang

iya katipan sa mga pinakaamay, tungud kay gin-

luwas niya si Israel sa Egipto kag tungud kay

gindul-ong sia niya nga naglakbay sang kahana-

yakan tubtub sa Kanaan.

\r\V\ DAYAWA-NINYO si lehoba,
IwO tawga-ninyo ang iya ngalan

;

Ipakilala-ninyo ang iya dalagku nga
mga binuhatan sa mga katawohan.

2 Kantahi-ninyo sia, kantahi-ninyo
sia sing mga alambahanon

;

Halambal-kamo sang tanan niya nga
mga kalatingalahan.

3 Paghilimaya-kamo sa iya balaan
nga ngalan

;
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Magkalipay ang tagiposoon sang mga
nagapalangita kay lehoba.

4 Pangitaa-ninyo si lehoba, kag ang
iya kabakuran,

Pangitaa-ninyo sa gihapon ang iya

nawung.
5 Panuniduma-ninyo ang iya mga ka-

latingalahan nga ginhimo niya,

Ang iya mga kalatingalahan kag ang
mga katadlungan sang iya baba.
6 Oh kamo, kaliwatan ni Abraham,

nga iya alagad,
Kamo nga mga anak ni lakob, nga iya

mga pinili.

7 Sia amo si lehoba nga aton Dios

;

Sa bug-OS nga duta amo ang iya mga
paghukom.

8 Nakadumdum sia sa gihapon sang
iya katipan,

Sang polong nga ginsogo niya nga sa

linibolibo ka kaliwatan,

9 Sang katipan, nga ginhimo niya kay
Abraham,
Kag sang sumpa nga iya ginsumpa

kay Isaak,

10 Kag nga gintukud niya kay lakob
nga palatukuran,
Kay Israel nga walay katubtuban nga

katipan,
11 Nga nagasiling: "Sa imo pagai-

hatag ko ang duta nga Kanaan,
Nga bahinsang inyo panublion."
12 Sang sila diyotay lamang nga mga

tawo sa kadamuon,
Diyotay gid kag mga dumuluong sila

sa iya,

13 Kag sang naglalakat sila sa kata-

wohan kag sa katawohan,
Sa isa ka ginharian pa isa ka banwa,
14 Wala niya pagitugut nga ang bisan

sin-o nga tawo magpigos sa ila,

Kag bangud sa ila ginsabdong niya
ang mga hari,

15 Nga nagasiluig : "' Indi ninyo pag-
tandugon ang akon mga hinaplas,

Bisan himoan-ninyo sing kalainan ang
akon mga manalagna."

16 Kag gintawag niya ang gutom sa

ibabaw sang duta,

Kag ginlaglag niya ang tanan nga
inugsakdag nga tinapay.

17 Ginpadala niya ang isa ka lalaki

sa atubangan nila

:

Si lose ginbaligya nga ulipon.

18 Ginpasakit nila ang iya mga tiil

sing mga balitang

:

Sa salsalon ginbutang ang iya lawas.

19 Tubtub nga umabut ang katuma-
nan sang iya polong,
Nga ang pinolongan ni lehoba nagti-

law sa iya.

20 Ginpakadtoan sang hari, kag gin-

buhian sia,

Ang ginoo gid sang mga banwa nag-
hubad sa iya.

21 Ginbutang ini sia nga ginoo sa iya
balay,

Kag nga manuggahum sa bug-os niya
nga pagkabutang,

22 Agud nga magtalikala sa iya mga
dunganon, sono sang iya luyag,

Kag sa iya mga tigulang magtudlo sia

sing kaalam.
23 Sa olehe nagsuliid si Israel sa

Egipto,
Kag si lakob nagpanlugayaw sa duta

ni Kam.
24 Kag ginpadamu niya ang iya

banwa sing daku gid,

Kag ginhimo niya ini nga mabakud
nga labi sang iya mga kaaway.

25 Ginpaliso niya ang tagiposoon nila,

agud nga magdulumut sila sa iya banwa,
Agud nga magpuhon sila batok sa iya

mga ulipon.

26 Ginpadala niya ang iya alagad nga
si Moises,
Kag si Aaron nga iya ginpili.

27 Naghilimo sila sa tunga nila sing
mga tandaan, nga kinasiling sa ila,

Kag sang mga kalatingalahan sa duta
ni Kam.

28 Nagpadala sia sing mga kadulum,
kag nagpatubas sing mga kadudulman,
Kag indi sila nagmalalison sa iya mga

polong.

29 Ginhimo niya ang ila mga tubig
nga dugo,
Kag ginpatay niya ang ila mga isda.

30 Nagpasubay ang ila duta sing mga
paka,
Tubtub pa sa mga hulot sang ila mga

hari.

31 Nagsiling sia kag nag-alabut ang
mga pinanong nga mga langaw,
Kag mga kuto, sa bug-os niya nga ka-

dulunan.

32 Ginhataganniya sila sing bato nga
hielo sa baylo sang ulan,

Kag sing mga dabdab nga kalayo sa ila

duta.

33 Kag ginpilas niya ang ila mga
kaubasan kag ang ila mga higera,
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Kag ginpamukan niya ang mga kaka-

huyan sa ila kadulunan.

34 Nagsiling sia, kag nag-alabut ang
mga apan,

ICag mga atatalo nga dili maisip

;

35 Nga ginhalonhon nila ang tanan

nga hilamon sang ila kadutaan,

Kag ginhalonhon nila ang bunga sang

ila duta.

36 Labut pa, ginpilas niya ang tanan

nga mga panganay sang ila duta,

Ang kamunoanan sang bug-os nila

nga kusug.

37 Kag ginpagowa niya sila nga may
pilak kag bulawan,
Kag wala gid sa ila mga kabikahan

sing nagbalatian.

38 Ang Egipto nagkalipay nga mag-
halalin sila,

Kay ang ila kakugmat naholog na sa

ibabaw nila.

39 Ginhumlad niya ang isa ka pa-

nganud nga tabon,

Kag kalayo sa pagpapawa sang ka-

gab-ihon.

40 Nagpalangayo sila, kag ginpakari

niya ang mga pitaw,

Kag ginbusug sila niya sing tinapay

sang langit.

41 Ginbuka niya ang bato, kag nag-

tulubud ang mga tubig,

Nagilig sila sa mga duug nga kigas

subung sang isa ka suba,

42 Kay nakadumdum sia sang iya

balaan nga polong,

Kag kay Abraham, nga iya alagad.

43 Ginpagowa niya ang iya banwa
nga may kalipay,

Ang mga pinili nga may kasadya.

44 Kag ginhatag niya sa ila ang mga
duta sang mga katawohan,
Kag nagtalagiya sila sang bunga sang

pinangabudlayan sang mga banwa,

45 Agud nga pagbantayan nila ang
iya mga palatukuran,

Kag tumanon nila ang iya mga kaso-

goan.
Dalayawon si lehoba.

Ang Dios ginadayaw tungud kay gin^antus niya ang

iya banwa, waiay sapayan sang ila mga
dili maisip nga mga paglalis.

inR DALAYAWON si lehoba.
ivJO Dayawa-ninyo si lehoba, kay
maayo sia,

Kay atno sa gihapon ang iya kalooy.

2 I Sin-o bala ang makasaysay sang
mga kaisugon ni lenoba ?

^ Sin-o bala ang makasugid sang iya
mga kadayawan ?

3 Mga bulahan ang mga nagabantay
sang katadlungan,
Ang mga nagahimo sing matarung sa

tanan nga panag-on.

4 Panumduma ako, oh lehoba, soao
sang imo kaayo nga sa imo banwa

:

Duawa ako upud ang imo kaluwasan,

5 Agud nga makita ko ang kaayohan
sang imo mga pinili,

Agud nga mag-agum ako sang kalipay
sang imo mga katawohan,
Kag maghimaya ako sa imo panub-

lion.

6 Nakasala kami upud sang amon mga
glnikanan

;

Naghimo kami sing kalautan, naghi-

mo kami sing pagdaut.

7 Ang amon mga ginikanan sa

Egipto wala makahangup sang imo mga
kalatingalahan,

Wala makadumdum sang kadamuon
sang imo mga kalooy,
Kondi nga nagmalalison sila. sa hiyo

sang dagat, sa dagat nga Mapula.
8 Apang, ginluwas sila niya, sa pag-

higugma sang iya ngalan,

Sa pagpahayag sang iya kabakuran.

9 Kag ginsabdong niya ang dagat nga
mapula, kag nagmala ini

;

Kag ginpalakat sila niya sa kaidadal-

man subung sang sa isa kahanaj^akan.

10 Kag ginluwas niya sila sa kamut
sang nagadumut sa ila,

Kag gingawad niya sila sa karaut sang
kaaway.

11 Kag gintabunan sang mga tubig
' ang ila mga kasumpung

:

Wala sing nabilin bisan isa sa ila.

12 Niyan nagtoloo sila sa iya mga
polong, .

Kag nagkalanta sila sang iya pagda-
yaw.

13 Sa kadali nagkalalipat sila sang iya

mga binuhatan,
Wala sila maghululat sang iya laygay.

14 Kag nagmahakug sila sa kahana-
yakan,
Kag ginsulay nila ang Dios as kamu-

haymuhayan.
15 Niyan sia naghatag sa ila sang ila

ginpangayo

;

Apang nagpadala sia sing mga balatian
' nga makaalas-as sa ila mga kalag.
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l6 Kag nagpalanglmon sila batok kay
Moises sa dulugan,
Kag batok kay Aaron, nga balaan ni

lehoba.

1/ Nagbuka ang duta, kag ginlamon
niya si Datan,
Kag gintabunan niya ang mga kaup-

danan ni Abiram.
18 Kag nagdabdab ang kalayo sa ila

katipunan,
Ang dabdab nagsunog sa mga malau-

ton.

19 Naghilimo sila sing tinday nga
baka sa Horeb,
Kag naglayaub sila sa isa ka larawan

nga tinunaw.
20 Sa sini ginbaylo nila ang ila hima-

ya
Sa larav/an sang isa ka baka, nga na-

gahalab sing hilamon.
21 Ginkalimtan nila ang Dios sang

ila kaluwasan,
Nga naghimo sing mga dalagku nga

butang sa Egipto,
22 Sing mga kalatingalahan sa duta

ni Kam,
Sing mga kahalangaw-an nga butang

sa ibabaw sang dagat nga Mapula.
23 Kag naghambal sia nahanungud sa

paglaglag sa ila,

Apang si Moises, nga iya pinili, nag-
tindug sa guwang sa atubangan niya,

Sa pagpugung sang iya kaakig, agud
nga indi sila niya paglaglagon.

24 Apang gintamay nila ang duta nga
halanduman,
Wala sila magtoloo sa iya polong

;

25 Kondi nagkulumud sila sa ila mga
layanglayang,
Kag wala sila magpalamati sang ti-

ngug ni lehoba.
26 Tungud sini ginbayaw niya ang iya

kamut nahanungud sa ila,

Nga 7iagasumpa sa pagpamukan sa ila

sa kahanayakan,
27 Kag sa pagpukan sang ila kaliwa-

tan tungud sang mga katawohan,
Kag sa pagpaalaplaag sa ila sa mga

kadutaan.
28 Nagdalapig sila kay Baal-Peor,
Kag nagkalaon sila sang mga halad

sang mga patay.

29 Sa sini ginpapaakig nila sia tu-

ngud sang ila mga binuhatan,
Kag nagbusaag ang kalalat-an sa ila.

30 Niyan nagtindug si Pinees, kag
naghukom,

Kag nagpoot ang kalalat-an.

31 Kag ginisip ini sa iya nga kata-
rungan
Sa kaliwatan kag sa kaliwatan sa gi-

hapon.

32 Ginpaakig man nila sia sa mga
tubig sa Meriba,
Kag nag-abut ang malain kay Moises

bangud sa ila

;

33 Kay nanginmalalison sila batok sa
Espiritu,

Kag ang iya mga bibig naghambal
sing matinabinason.

34 Wala nila paglaglaga ang mga ka-
banwaanan,
Nga ginsiling sa ila ni lehoba

;

35 Kondi nga nagsilimpon sila sa mga
katawohan,
Kag nagtoloon sila sang ila mga binu-

hatan.

36 Nag-alagad sila sa ila mga dios-

dios,

Nga nangintiglapak nga sa ila.

37 Kag ginhalad nila ang ila mga
anak nga lalaki kag mga babae sa mga
yawa.

38 Kag ginula nila ang dugo nga wa-
lay sala, ang dugo sang ila mga anak
nga lalaki kag mga babae,
Nga ginhalad nila sa mga diosdios sa

Kanaan.
Kag ang duta ginpakadibalaan sang

dugo

;

39 Sa sini nagpamusing sila tungud
sang ila mga pamatasan,
Kag nagpakighilawas sila tungud sang

ila mga binuhatan.

40 Ngani, nagdabdab ang kasingkal
ni lehoba batok sa iya banwa,

41 Kag ginkangil-aran niya ang iya
panublion,
Kag gintugyan niya sila sa gahum

sang mga katawohan,
Kag naggilinoo sa ila ang mga naga-

dulumut sa ila.

42 Kag ginpigus sila sang ila mga
kaaway,
Kag ginpasubsub sila sa idalum sang

ila mga kamut.

43 Ginluwas sila niya sa makadamu ;

Apang sila nagmalalison sa ila gid

nga laygay,
Kag gindula sila tungud sang ila ka-

lautan.

44 Walay sapayan, gintuluk niya sila,

kon yara sila sa pagbakho,
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Kag ginpamatian niya ang ila pag-
panaghoy,

41; Kag nagpanumdum sia sang iya

katipan sa ila,

Kag nagnulsul sia sono sang kada-
muon sang iya mga kalooy

;

46 Ginhimo niya nga makakila sila

sing kalooy
Sa tanan nga mga nagbihag sa ila.

47 Luwasa kami, lehoba nga anion
Dios,
Kag tipuna kami sa tunga sang mga

katawohan,
Agud nga dayawon namon ang imo

balaan nga ngalan,
Kag nga maghilimaya kami sa mga

pagdayaw sa imo.

48 Dalayawon si lehoba, nga Dios ni

Isarel,

Kutub sa katuigan kag tubtub sa ka-
tuigan.

Kag magsiling ang bug-os nga banwa

:

Kabay pa.

Dalayawon si lehoba.

TOLON-AN V.

Ang kaayo sang Dios nga nagatabang sa mga
manugpanlakataa, sa mga binilango, sa mga
nagabalatian, sa inga manugpanakayon, kag sa

kabilogau sa tanan nga mga tawo.

in7 DAYAWA-NINYO si lehoba,
l\J I kay maayo sia,

Kay sa gihapon amo ang iya kalooy.
2 Magsililing sini ang tanan nga mga

tinubus ni lehoba,
Ang mga gintubus niya sa kamut sang

kasumpung
3 Kag ang iya mgagintilingubsa mga

duta,

Sa Sidlangan kag sa Katundan,
Sa Aminhan kag sa dagat.

4 Nagtalalang sila sakahanayakan, sa
dalan sa kamuhaymuhayan

;

Nga wala sila sing nakita nga banwa
nga sa ila puluy-an.

5 Mga nagutum kag mga nauhaw sila,

Ang ila kalag ginalapyo sa ila.

6 Niyan sang nakapanawag sila kay
lehoba sa ila pagbakho,
Ginbawi niya sila sa ila mga kalis-

danan

;

7 Kag ginmandoan niya sila sa ma-
tadlung nga dalan,

Agud nga makalambut sila sa banwa
nga sa ila puluy-an.

8 Pagdayawon nila si lehoba tungud
sang iya kalooy
Kag tungud sang iya mga kalatingala-

han nga sa mga inanak sang mga tawo.
9 Kay ginbusug niya ang kalag nga

nauhaw,
Kag ginpuno niya sing kaayohan ang

kalag nga nagutum.
10 Sila nagapuluyo sa kadudulman

kag sa landong sang kamatayon,
Nga napamilango sa kalisdanan kag

sa mga salsalon,

11 Tungud kay nanginmalalison sila

sa mga polong ni lehoba,
Kag gintamay nila ang laygay sang

Labing-Mataas.
12 Tungud sini ginpapaubus niya, nga

may kabudlayan, ang ila mga tagipo-
soon;
Nagkalapukan sila, kag wala gid sing

sin-o nga magbulig sa ila.

13 Ugaling nagpanawag sila kay le-

hoba sa ila pagbakho,
Kag ginluwas niya sila sa ila mga

kalisdanan.

14 Ginkuha niya sila sa mga kadudul-
man kag sa landong sang kamatayon,
Kag ginbugras niya ang ila mga gapus.

15 Pagdayawon nila si lehoba tungud
sang iya kalooy
Kag tungud sang iya mga kalatingala-

han, nga sa mga inanak sang mga tawo;
16 Kay ginboong niya ang mga ga-

wang nga tumbaga
Kag gindugmok niya ang mga pintal

nga salsalon.

17 Ang mga buangbuang, bangud sang
sala sang ila pagkamalalison,
Kag bangud sang ila mga kalautan

ginpapasubo sila.

18 Ang iya kalag nagkangil-ad sang
tanan nga kalan-on,
Kag nag-alabut sila tubtub sa mga ga-

wang sang kamatayon.

19 Niyan nagpalanawag sila kay le-

hoba sa ila pagbakho,
Kag ginluwas sila niya sa ila mga ka-

lisdanan.

20 Ginpadala niya ang iya polong,
kag nagbulong sia sa ila,

Kag ginluwas niya sila sa ila mga lu-

lubngan.

21 Pagdayawon nila si lehoba tungud
sang iya kalooy,
Kag tungud sang iya mga kalatingala-

han, nga sa mga inanak sang mga tawo

;
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22 Kag maghalalad sila sing mga ha-

lad sa pagdayav/,
Kag ibantala nila ang iya mga binu-

hatan nga may paghinugyaw.
23 Ang mga nagapalanaug sa dagat

sa mga sakayan,
Kag nga nagahimo sang ila palangi-

tan-an sa malapad nga mga tubig,

24 Sila nakakita sang mga binuhatan
ni lehoba,
Kag sang iya mga kalatingalahan sa

kadadalman.

25 Sia nagsiling, kag ginpahuyup niya
ang hangin sang unos,

Nga nagpatindug sang mga kabaluran.
26 Nagsalaka sila sa mga kalangitan,

nagpalanaug sila sa mga kaidadalman

:

Ang ila mga kalag nagkalatunaw sa
kalisdanan.

27 Nagkulurug sila, kag nagadululing
sila subung sang isa ka hubug,
Kag nadiila ang tanan nila nga kina-

adman.
28 Niyan nagpalanawag sila kay leho-

ba sa ila pagbakho,
Kag ginluwas sila niya sa ila kalis-

danan.

29 Ginbaylo niya ang unos sa kali-

nong
Kag nagtulunong ang mga kabaluran,

30 Kag nagakalalipay sila, kay nagtu-
nung sila,

Kag sia nagm.ando sa ila sa dungkaan
nga ginahandum nila.

31 Pagdayawon nila si lehoba tungud
sang iya kalooy,

Kag tungud sang iya mga kalatingala-

han nga sa mga inanak sang mga tawo
;

32 Kag pagpakataason nila sia sa mga
katilingban sang banwa

;

Kag sa kasapulanan sang mga tigulang
magdalayaw sila sa iya.

33 Sia nagabaylo sang mga suba sa
kahanayakan,
Kag sang mga tuburan sang mga

tubig sa mamala

;

34 Kag sang duta nga mauyahon sa

maasin,
Tungud sang kalainan sang mga na-

gapuluyo sa iya.

35 Ginabaylo niya ang kahanayakan
sa mga danaw sang tubig,

Kag ang duta nga kigas sa mga tubu-
ran.

36 Kag didto ginabutang niya ang
mga gutum.

Agud nga magtukud sila sing mga
banwa nga sa ila puluy-an.

37 Kag nagasab-ug sila sa mga la-

tagon
Kag nagatalanum sila sing mga kau-

basan,
Kag nagabalaton sila sing bunga nga

ila ginapatubas.

38 Kag ginapakamaayo niya sila, kag
nagadamu sila sing daku gid,

Kag wala magabuhin ang ila mga
kasapatan.

39 Kag ugaling pagapamuhinan kag
pagapapaubuson sila

Bangud sang pagpigos, ang pagka-
walay palad kag ang pagkagha.
40 Sia nagaula sing pagtamay sa iba-

baw sang mga dunganon,
Kag ginapatalang niya sila, nga mga

libudlibud, nga wala sing dalan
;

41 Apang ginabangon niya ang imol
sa kalisdanan,
Kag ginapadamu niya ang mga pani-

malay, subung sing mga pinanong nga
mga obeha.

42 Makakita sini ang mga matadlung
kag magkalalipay sila

;

Apang tanan nga kalainan magtakup
sang iya baba.

43 I Sino bala ang maalam ? Maglian-
tay sia sining mga butang,
Kag maghangup sang mga kalooy ni

lehoba.

Si Dabid nagadayaw sa Dios tungud sang

iya mga pagdaug.

Kalantahon. Sabnos ni Dabid.

\C\C^ ANG akon tagiposoon nahanda
IwO na, oh Dios.
Magakanta kag magaambahan ako

sing mga kalantahon ; ang akon man
himaya magaolog sa imo.

2 Pagmata-ka, salterio kag arpa :

Magamata ako sa pamanagbanag,
3 Pagadayawon ko ikaw, oh lehoba,

sa tunga sang mga banwa :

Sa imo magakanta ako sing mga sal-

mos sa tunga sang mga katawohan.
4 Kay nagalabaw sa ibabaw sang

kalangitan ang imo kalooy,
Kag tubtub sa mga langit ang imo

kamatooran.
5 Pagpakataas-ka, oh Dios, sa ibabaw

sang kalangitan

;

Kag sa ibabaw sang bug-os nga duta
ang imo himaya.
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6 Agucl nga manginmaluwas ang imo
mga nahagugmaan,
Luwas:i sang imo too, kagsabtakami.

7 Ang Dios naghambal sa ij^a balaan

nga Puluy-ati :
'* Magakalipay ako,

Pagapahatpahaton ko ang Sikem, kag
pagatakson ko ang nalupyakan sang Su-

kot.

8 Akon ang Galaad, akon ang Mana-
ses,

Kag ang Epraim among kabakuran
sang akon olo. Ang luda among akon
manugbuhat sang kasogoan.

9 Ang Moab, ang batiya nga akon
hunawan

;

Sa Ibabaw sang Edom pagaihaboy
ko ang akon sapin.

_
.

Magahugyaw akosa ibabaw sang Pilis-

tea."

10 iSin-o bala ang magamando sa

akon pa banwa nga pinabakud ?

1 Sin-o bala ang magamando sa akon
tubtub sa Edom?

11 I Indi bala ikaw, oh Dios, nga nag-
sikway sa amon,
Kag wala ka magagowa, oh Dios,

upud sa amon mga kasoldadosan ?

12 Hatagi kami sing panabang sa

kalisdanan

;

Kay ang kaluwasan nga nagagikan sa

tawo indi liwan kondi kadayawan.

13 Sa Dios magahimo kami sing mga
kabantugan,
Kag sia magatapak sang amon mga

kaaway.

Si Dabid nagapangayo sa Dios, nga silotan

niya ang mga malain kag luwason sia

niya sa i!a mga siod.

OH D OS sang akon pagdayaw,
ayaw ka paghipus

:

2 Kay ang baba sang madauton kag
ang baba sang manuglimbong nagbuka
sa ibabaw nakon,
Nagahalambal sila sa akon nga may

dila nga butigon,

3 Kagngamay mga polongngadumut
ginalibutan n'la ako,

Kag ginaaway nila ako nga walay ka-

bangdanan.
4 Sa bayad sang akon paghigugm.a

nagamanginkasumpung ko sila
;

Apang ako nagapangamuyo.
5 Kag ginabayad nila sa akon ang

malain tungud sang maayo,
Kag dumut tungud sang gugma.

6 Ibutang sa ibabaw niya ang ma-
dauton,
Kag si Satanas magtindug sa iya too.

7 Kon paghukman sia, pagkabigon sia

nga madauton,
Kag ang iya pangamuyo pagkabigon

sa iya nga sala.

8 Manginhalip-ot ang iya mga adlaw

;

Kuhaon sang isa ang iya hilikuton.

9 Ang iya mga anak magmanginilo,
Kag ang iya asawa, m.anginbalo.

10 Kag magtiliyogtiyog ang iya mga
anak, kag magpalakalimos,
Kag maghilimulat sila sang ila kan-on

sa malayo sa ila mga pinanghapay nga
pulny-an.

11 Ang manugpasaka sing pilak mag-
butang sing pukot sa tanan nga iya kau-

galingon,
Kag ang mga dumuluong mag-ati sang

iya kinabudlayan.
12 Wala gid sing sino nga magka-

looy sa iya,

Bisan may sino nga may kalooy sa

ij'^a mga ilo.

13 Ang iya kaolehian pagutdon kunta

;

Sa ikaduha ka kaliwatan pagpanason
ang iya ngalan.

14 Pagpanumdumon kunta ni lehoba
ang kalautan sang ila mga ginikanan ;

Kag ang sala sang iya iloy indi ma-
panas.

15 Sila mangin sa gihapon sa atuba-

ngan ni lehoba,
Agud nga pagutdon niya sa duta ang

ila handumanan,
16 Tungud kay wala sia makadum-

dum sa paghimo sing kalooy,

Kag ginlagas niya ang tawo nga na-

subuan kag makalolooy,
Kag ang ginlapyo sa tagiposoon, sa

pagpatay sa iya.

17 Ginhigugma niya ang pagpakama-
lain, kag nag-abut sia sa ibabaw niya

;

Kag wala sia maluyag sang pagpaka-
maayo, kag malayo ini sa iya.

18 Nagpanaput sia sang pagpakama-
laut subung nga iya panapton

;

Kag nagasulud sia subung sang tubig

sa iya mga kasudlan,

Kag subung sang lana sa iya mga
tul-an.

19 Magmanginiya ini subung sang

panapton nga iya ginasuklub,

Kag subung sang wagkus nga gina-

wagkus niya gihapon.
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20 Ini manginsohol gikan kay lehoba
sa akon mga kasumpung,
Kag sa mga nagahalamba! sing ma-

lain batok sa akon kalag.

21 Apang ikaw, lehoba nga Ginoo,
buhata ang kalooy sa akon, bangud sang
imo ngalan

;

Bawia ako, kay ang im-o kalooy
maayo,
22 Kag nasubuan kag imol ako :

Kag ang akon tagiposoon napilas na
sa sulud nakon.

23 Nagataliwan ako subung sang lan-

dong nga nagalaba

;

Ginapalas ako subung sang apan.

24 Ang akon mga tuhod mga maluya
bangud sang puasa,
Kag ang akon unud linapyo na sa

kakulang sing tambok.
25 Ako nga sa ila nanginkatuyoan

sang pagpasipala

;

Ginatulok nila ako kag ginalungo nila

ang ila olo.

26 Buligi ako, lehoba nga Dios na-

kon;
Luwasa ako sono sang imo kalooy.

27 Kag makahangup sila, nga ini

among imo kamut,
Nga amo ikaw, lehoba, ang naghimo

sini.

28 Sila magapakamalaut, kag ikaw
magapakamaayo

;

Magatilindug sila, apang manginma-
huyan sila, kag magakasadya ang imo
alagad.

29 Pagapanaputan sang pagtamay ang
akon mga kasumpung

;

Kag pagaputson sila sing kahuluy-an
subung nga panapton.

30 Pagadayawon ko sang akon baba
si lehoba sing labaw gid,

Kag pagadayawon ko sia sa tunga
sang kadamuan

;

31 Kay sia magatindug sa too sang
imol,

Sa pagluwas sang iya kalag sa mga
nagahulukom sa iya.

Aug ginhariaa, ang pagkasaserdote, kag ang mga
pagpandaug saog Mesias.

Salmos ni Dabid.

nagasiiing akon-l-ipv SI lehoba nagasiimg sa
* »^ Ginoo: "Lingkod-ka sa akon
too,

Tubtub nga mabutang ko ang imo

mga kaaway nga talapakan sang imo
mga till."

2 Ang setro sang imo kabakuran
pagaipadala ni lehoba kutub sa Sion

:

Paggahum-ka sa tunga sang imo mga
kaaway.

3 Ang imo banwa nagahalad sa iya
gid sa kinabubut-on gid sa adlaw sang
imo paggahum.
Sa balaan nga kagayon, kutub sa tiyan

sang pamanagbanag,
Nagagowa ang panong nga mga pa-

matan-on subung sang isa ka tun-og.

4 Nagsumpa si lehoba kag indi mag*
nulsul

:

" Ikaw amo ang saserdote sa gihapon
Sono sa pamatasan ni Melkisedek."

5 Ang Ginoo sa imo too
Nagapilas sa mga hari sa adlaw sang

iya kasingkal

;

6 Nagahukom sia sa mga katawohan,
Nagapuno sia sa ila sing mga bang-

kay;

Nagapilas sia sang mga pangolo sang
madamu nga mga kadutaan.

7 Sa sapa nagainum sia sa dalan

;

Nga tungud sini nagahayaw sia sang
olo.

Laygay sa paghiwat nga may kasadya sang mga
makatilingala nga mga biniihatan sang

Dios.

-l-j-j DALAYAWON si lehoba.
• 1

1 Pagadayawon ko si lehoba sa bug-
os nga tagiposoon,
Sa katipunan kag sa katilingban sang

mga matadlung.

2 Ang mga binuhatan ni lehoba mga
dalagku,
Nga ginapangita sila sang tanan nga

mga maluyag sa ila.

3 Ang himaya kag kagayonan amo
ang iya binuhatan,
Kag ang iya katarungan nagapadayon

sa gihapon

;

4 Ginhimo niya ang isa ka handu-
manan sang iya mga kalatingalahan.
Mahinoklogon kag maloloy-on am^o

si lehoba
;

5 Nagahatag sia sing kalan-on sa mga
nagakalahadluk sa iya.

Sa gihapon sia nagapanumdum sa iya
katipan.

6 Ang gahum sang iya mga binuhatan
ginpahayag niya sa iya banwa,
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111.7. MGA SALMOS. 113.9.

Nga ginhatag niya sa iya ang panub-

iion sang mga katawohan.

7 Ang mga biuiihatan sang iya mga
kamut mga kamatooran kag paghukom ;

Ang tanan niya nga mga sogo mga
malig-on,

8 Nga ginpabakud sa katuigan sa mga
kataigan,
Nga binuhat sa kamatooran kag sa

katadlungan.

9 Ang pagpanubus ginpadala niya sa

iya banwa

;

Sa gihapon iya ginpatuman ang iya

katipan.

Ang iya ngalan balaan kag makaha-
ladluk.

10 Ang kamunoan sang kaalam amo
ang kahadluk ni lehoba

;

May maayong ihibalo ang kapid-an

nga nagahilimo sa ila.

Ang iya pagdayaw nagapadayon sa

gihapon.

Ang kabulabanan sang tawo ngi nataadluk

sa Dios.

DALAYAWON si lehoba.

Bulahan ang tawo nga nahadluk
kay lehoba,
Kag sa iya mga sogo ginanamitan sia

sing daku gid.

2 Ang iya binata mangingamhanan
sa duta

;

Ang kaliwatan sang mga matadlung
mangindalayawon.

3 May kabugana kag mga mangad sa

iya balay,

Kag ang iya katarungan magapadaj^on
sa gihapon.

4 Nagasilak sa mga kadudulman ang
suga nga sa mga matadlung

.

Mahinoklogon sia, kag maloloy-on,

kag matarung.

5 Bulahan ang tawo nga maloloy-on,

kag nga nagapahulam

;

Magatabang sia sang iya kasaba sing

malig-on sa paghukom.
6 Sa sini indi sia malingkang sa

gihapon.

Ang handumanan sang matarung ma-
gamanginwalay katapusan.

7 Sa malain nga balita wala sia naga-

kahadluk

;

Ang iya tagiposoon malig-on, nga
nagasalig kay lehoba.

8 Naharatang na ang iya tagiposoon;
wala sia magkahadluk,
Tubtub nga ang iya mata magpahu-

way sa ibabaw sang iya mga kasum-
pung.

9 Nagasabwag sia, nagahatag sia sa

mga imol

:

Ang iya katarungan nagapadayon sa

gihapon

;

Ang iya sungay nagataas nga may
himaya.

10 Nagatan-aw sini ang madauton,
kag nagakaakig sia.

Nagabagrut sia sang iya mga ngipon,
kag nagakatunaw sia.

Mawala ang handum sang mga ma-
dauton.

Laygay sa pagdayaw sa Dios tungud sang iya

pagkadaku kag tungud sang iya kaayo

nayon sa mga imol.

j-iq DALAYAWON si lehoba.
I i*^ Dayawa-ninyo, mga alagad ni

lehoba,
Dayawa-ninyo ang ngalan ni lehoba.
2 Mangindalayawon ang ngalan ni

lehoba,
Kutub karon kag sa gihapon.

3 Kutub sa Bulutlakan sang adlaw
tubtub sa Katundan,
Pagadayawon kunta ang ngalan ni

lehoba.

4 Mataas sa ibabaw sang tanan nga
mga katawohan amo si lehoba,

Sa ibabaw sang kalangitan ang iya

himaya.

5 I Sin-o bala ang subung kay lehoba,

nga anion Dios ?

Nagapuyo sia sa kataasan gid

;

6 Sia nagapaubus sa pagtulok sa la-

ngit kag sa duta.

7 Ginabangon niya sa yab-ok ang
imol,
Kag ginabatak niya ang makalolooy

sa ipot,

8 Sa pagpalingkod sa ila upud sa mga
dunganon,
Upud sa mga dunganon sang iya ban-

wa.
9 Sia .nagapapuyo sang baw-as sa

balay,

Subung sang malipayon nga iloy sang

mga anak.
Dalayawon si lehoba.
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114.1, MGA SALMOS. 115. 18.

Aag manugambahan oagahiwat siag malipayon sang

pagtabok nga makatiliagala sa dagat nga

Mapula kag sa lordan.

MSANG paggowa ni Israel sa

Egipto,
Sang pagbiya sang balay ni lakob sa

katawohan nga dinumuluong nga ham-
bal,

2 Si luda nanginbalaan nga puluy-an
sang Dios,

Si Israel nanginpagkaginoo niya.

3 Ang dagat nakakita sini, kag nalag-

yo;
Ang lordan nagisol.

4 Ang mga kabukiran naglulumpat
subung sang mga karnero :

Ang mga kabakoloran, subung sang
mgatinday nga karnero.

5 I Ano bala ang nag-abut sa imo, oh
dagat, nga nagpalagj-^o ka ?

iKag ikaw, lordan, nga nagisol ka ?

6 Mga kabukiran, i kay ngaa naglu-
lumpat kamo subung sang mga kar-

nero ?

iKag kamo, mga kabakoloran, subung
sang mga tinday sang karnero ?

7 Sa atubangan sang Ginoo, kurug-ka,
duta,

Sa atubangan sang Dios ni lakob,
8 Nga \y3. ginabaylo ang pil-as sa

danaw sang mga tubig,

Kag ang bato, sa tuburan sang mga
tubig.

Aog hitnaja ni lehoba.—Ang pagkawalay puliis

sang mga larawao.—Paglaygay sa indi

pagsalig kondi sa Dios iamang.

\\ C INDI sa amon, oh lehoba, indi sa
I Iv-' amon,
Kondi sa imo ngalan ihatag ang hi-

maya,
Tungud sang imo kalooy kag tungud

sang imo kamatooran.
2 iKay ngaa magasiling ang mga

katawohan

:

" Dina karon ang ila Dios ?
"

May mga mata sila, apang indi maka-
kita;

6 May mga dulungan sila, apang indi
makabati

;

May mga ilong sila, apang indi maka-
panimaho

;

7 May mga kamut sila, apang indi
makahikap

;

r.Iay mga tiil sila, apang indi maka-
lakat

:

Walay tingug nga nagagowa sa ila

totonlan.

8 Ang mga nagahimo sa ila, mangin-
subung sila sa ila

Kag ang tagsatagsa nga nagasalig sa
ila.

9 Oh Israel, salig-ka kay lehoba :

Sia amo ang ila kabulig kag ang ila

kalasag.
10 Balay ni Aaron, salalig-kam.o kay

lehoba

:

Sia amo ang ila kabulig kag ang ila

kalasag.
11 Kamo nga mga nagakahadluk kay

lehoba, salig-kamo lehoba

:

Sia amo ang ila kabulig kag ang ila

kalasag.

12 Si lehoba nagapanumdum sa a-
mon ; sia magapakamaayo sa amon ;

Sia magapakamaayo sa balay ni Is-

rael
;

Sia magapakamaayo sa balay ni A-
aron

;

13 Sia magapakamaayo sa mga naga-
kahadluk kay lehoba,
Sa mga magamay kag sa mga da-

lagku.

14 Pagapadakuon kamo ni lehoba,
Kamo, kag ang inyo mga anak.
15 Pinakabulahan kamo ni lehoba,
Nga nagbuhat sang mga langit kag

sang duta.

16 Ang mga langit among mga langit
ni lehoba

;

Naghatag sia sing duta sa mga anak
sang tawo.

17 Ang mga minatay indi nagadala-
3 Apang ang amon Dios yara sa mga yaw kay lehoba,

langit

:

Bisan sin-o pa sang mga nagapalanaug
Ang tanan nga buut niya, iya gina-

;

sa kahipusan.
himo.

I
18 Apang kita magapakamaayo kay

4 Ang ila mga larawan mga piiak
kag bulawan,
Buhat sang mga kamut sang mga

tawo.

5 May baba sila, apang indi maka-
hambal

;

lehoba,
Kutub karon tubtub sa gihapon.
Dalayawon si lehoba.
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116.1, MGA SALMOS. 118. 7.

Ang paskatnatasubaluson ni Dabid tungiid kay

ginbawi sia sang Dios sa isa ka daku

nga katalagman.

-j-l^ NAGAHIGUGMA ako sa Dios,
1 1>^ kay ginpamatian niya ang akon
tingug kag ang akon mga pag-ampo.

^

2 Kay ginlingig niya sa akon ang iya

idulungug,
Ngani, pagatawgon ko sia sa tanan

ko nga mga adlaw.

3 Ginlibutan ako sang mga gapus
sang kamatayon,
Ginlambut ako sang mga pagbakho

sang lulubngan

;

Kalisdanan kag kasakit ang nakita ko.

4 Niyan gintawag ko ang ngalan ni

lehoba, nga nagasiling :

" Bawia karon, oh lehoba, ang akon
kalag."

5 Mahinoklogoii si lehoba kag mata-
rung

:

Hoo, maloloy-on ang amon Dios.

6 Si lehoba nagabantay sang mga
bunayag

:

Nagpaubus na ako, kag ginluwas niya

ako.

7 Balik-ka, kalag ko, sa imo pagpahu-
way,
Kay si lehoba naghimo sa imo sing

maayo

;

8 Kay ikaw nagbawi sang akon kalag

sa kamatayon,
Sa akon mga mata, sa mga luha,

Kag sa akon mga tiil, sa pagkasandad.

9 Magalakat ako sa atubangau ni

lehoba
Sa duta sang mga buhi.

10 Nagtoo ako, ngani naghambal ako.

Ginpakalisud ako sing daku gid.

11 Kag nagsiling ako sang akon pag-

kakibot

:

" Ang tanan nga tawo butigon."

12 iAnong akon igabayad kay
lehoba
Sang tanan rga kaayohan nga sa

akon lamang ?

13 Pagakuhaon ko ang tagayan sang
kaluwasan,
Kag pagatawgon ko ang ngalan ni

lehoba.

14. Karon pagabayaran ko ang akon
mga panaad kay lehoba,
Hoo, sa atubangan sang iya bug-os

nga banwa.
15 Pinakamahal sa mga mata ni

lehoba

Ang kamatayon sang iya mga balaan.

16 Oh lehoba, ako amo ang imo
alagad,
Ako ang imo alagad, nga anak sang

imo alagad nga babae
;

Ginhubad mo ang akon mga gapus.

17 Pagahalaran ko ikaw sing mga ha-

lad sa pagdayaw,
Kag pagatawgon ko ang ngalan ni

lehoba.
18 Kay lehoba pagabayaran ko karon

ang akon mga panaad,
Hoo, sa atubangan sang bug-os nga

iya banwa,
19 Sa mga patyo sang Balayni lehoba,

Sa tunga nimo, oh Jerusalem.
Dalayawon si lehoba.

Aog Dios ginadayaw tungud saag iya

kaayo kag kaiutum.

Mty DAYAWA-NINYO si lehoba,
1 1 * mga katawohan nga tanan

;

Mga banwa nga tanan, dayawa-ninyo
sia.

2 Kay ginpakataas niya sa ibabaw na-

mon ang iya kalooy,

Kag ang kamatooran ni lehoba naga-
padayon sa gihapon.
Dalayawon si lehoba.

Ang manugambaiian nagadayaw sa Dios tungud

kay ginbawi sia niya sa iya madamu
nga mga kaaway.

-j-ip DAYAWA-NINYO si lehoba,
1 10 kay maayo sia.

Kay sa gihapon amo ang iya kalooy.

2 Magsiling karon si Israel,

Nga sa gihapon amo ang iya kalooy.

3 Magsiling karon ang balay ni Aa-
ron,
Nga sa gihapon amo ang iya kalooy.

4 Magsiling karon ang mga nagaka-

hadluk kay lehoba,

Nga sa gihapon amo ang iya kalooy.

5 Kutub sa kalisdanan gintawag ko
si lehoba

;

Kag ginsabat ako ni lehoba, nga gin-

butang niya ako sa kalaparan.

6 Si lehoba yari sa akon ; indi ako
mahadluk.

I Ano bala ang sarang mahimo sa akon
sang tawo ?

7 Si lehoba yari sa akon sa tunga sang
mga nagabulig sa akon.

Ngani, ang akon itululuk nagapahu-

way sa mga nagakalaakig sa akon.
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8 Maayo pa ang magpanilong kay
lehoba,
Sang magsalig sa tawo :

9 Maayo pa ang magpanilong kay
lehoba,
Sang magsalig sa mga dunganon.
10 Ang tanan nga mga tawo naglili-

but sa akon

;

Nga sa pagkamatuud, pagapapason ko
sila, sa ngalan ni lehoba.

11 Ginlibutan nila ako, hoo, ginlibu-

tan nila ako

;

Nga pagapapason ko sila, sa ngalan
ni lehoba.

12 Naglibut sila sa akon subung sang
mga putyokan

;

Pagapalongoa sila subung sang mga
kalayo sang kasapinitan,

Nga pagapapason ko sila, sa ngalan ni

lehoba.

13 Gintiklod mo ako sing mabaskug,
agud nga maholog ako

;

Apang ginbuligan ako ni lehoba.

14 Ang akon kabakuran kag ang
akon kalantahon amo si lehoba,

Kag sia nanginakon kaluwasan.

15 Ang tingugsakasadya kag sa kalu-

wasan yara sa mga payag sang mga
matarung

:

16 Ang too ni lehoba nagahimo sing

mga kaisugan,
Ang too ni lehoba ginabayaw sa ma-

taas gid,

Ang too ni lehoba nagahimo sing mga
kaisugan.

17 Indi ako mamatay, kondi nga ma-
gakabuhi ako,

Kag pagakantahon ko ang mga binu-
hatan ni lehoba.

18 Ginsilotan ako sing daku gid ni

lehoba,
Apang wala niya ako pagitugyan sa

kamatayon.
19 Buksi-ninyo ako sang mga gawang

sang katarungan
;

Magasulud ako sa ila, pagadayawon
ko si lehoba.
20 Ini sia among gawang ni lehoba;
Sa iya magasululud ang mga mata-

rung.
21 Pagada3rawon ko ikaw, kay ginpa-

matian mo ako,

Kag nanginkaluwasan ikaw nakon.
22 Ang bato nga ginsikway sang mga

manugpatindug,
Nanginpangolo sia sang nasikohan.

23 Ini nagikan kay lehoba,

Kag katingalahan ini sa aton mga
mata.

24 Ini among adlaw nga ginhimo ni

lehoba

;

Magkalalipay kag magkalasadya-kita
sa iya.

25 Oh lehoba, luwasa karon, ginaam-
po ko sa imo.
Oh lehoba, ginaampo ko sa imo, nga

may kaayohan.
26 Dalayawon ang magkari sa ngalan

ni lehoba.
Kutub sa balay ni lehoba ginapaka-

maayo kamo namon.
27 Ang Dios amo si lehoba, kag sia

ang nagsilak sa anion.

Higti-ninyo sing mga lubid ang halad
sang piesta ; daUia sia tubtub sa mga
sungay sang halaran.

28 Ikaw among akon Dios, kag sa

imo nagadayaw ako

:

Ikaw amo ang akon dios kag ginapa-
kataas ko ikaw.

29 Dayawa-ninyo si lehoba, kay
maayo sia,

Kay sa gihapon nagapadayon ang
iya kalooy.

Ang pagkataas sang sogo saog Dios.—Kabulabanaa

sang ciga nagatuluman sa iya*

ALEP.

IIQ ^^^^ bulahan ang mga himpit sa
ilv7 dalanon,
Ang mga nagalalakat sa kasogoan ni

lehoba.
2 Mga bulahan ang mga nagabalantay

sang iya mga pagpamatuud,
Kag sa bug-os nga tagiposoon

ginapangita nila sia;

3 Nga wala man sila raagahimo sing

dipagkatarung,
Nga nagalalakat sa ila mga dalanon.

4 Ikaw nagbilin nga pagbantayan gid

ang imo mga so go.

5 jKabay pa nga magmahusay ang
akon mga dalanon,
Agud nga magtuman ako sang imo

mga palatukuran.
6 Niyan indi ako mahuy-an,
Kon tatapon ko ang tanan mo nga

mga sogo.

7 Pagadayawon ko ikaw nga may
katadlung sa tagiposoon,
Kon maton-an ko ang mga tulunianon

sang imo katarungan.
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119. 8. MGA SALMOS. 119. 37.

8 Ang imo mga palatukuran paga-
bantayan ko

:

Ayaw ako pagbayai sing bug-os gid.

BET.

9 iTungudsa ano bala ang pagtinlo

sang pamatan-on sang iya dalanon ?

Sa pagbantay sa iya, siling sang imo
polong.

10 Sa bug-OS ko nga tagiposoon gina-

pangita ko ikaw

;

Ayaw pagbayai nga magtalang ako
sa imo mga sogo.

11 Sa akon tagiposoon gintago ko
ang imo pinamolong,
Sa dili pagpakasala batok sa imo.
12 Dalayawon ikaw, oh lehoba:
Tudloi ako sang imo mga palatu-

kuran.

13 Ginasugid ko sang akon mga bibig
Ang tanan nga mga tulumanon sang

imo baba.

14 Nagakalipay ako sa dalan sang
imo mga pagpamatuud,
Subung nga may akon ako sang tanan

nga mga mangad.
15 Sa imo mga sogo nagapamalan-

dong ako,

Nagatatap ako sang imo mga banas,
16 Nagakasadya ako sa imo mga pa-

latukuran
;

Indi ko pagkalipatan ang imo mga
polong.

GIMEL.

17 Buhata ang maayo sa imo alagad,

Agud nga magkabuhi ako kag mag-
bantay sang imo polong.

18 Pamuklata ang akon mga mata,
agud nga makakita ako
Sang mga kalatingalahan sang imo

kasogoan.

19 Dumuluong ako sa duta,

Ayaw pagtagoa sa akon ang imo mga
sogo.

20 Ginboong na ang akon kalag
Sa paghandum sang imo mga tuluma-

non sa tanan nga panag-on.
21 Ginalaglag mo ang mga palabilabi-

hon, ang mga pinpakamalaut,
Nga nagalilipas sa imo mga sogo.

22 Ipalayo sa akon ang pasipala kag
pagtamay

;

Kay ginbantayan ko ang imo mga
pagpamatuud.

23 Ang mga dunganon man nagliling-

kod kag nagahalambal batok sa akon

;

Apang ang irao alagad nagapamalan-
dong sa imo mga palatukuran.

24 Kay ang imo mga pagpamatuud
among akon mga kawilihan,
Kag ang akon mga manuglaygay.

DALET.

25 Nagtapik sa yab-ok ang akon ka-
lag;
Buhia ako sono sang imo polong.
26 Ginsugid ko sa imo ang akon mga

dalanon, kag ginsabat mo ako ;

Tudloi ako sang imo mga palatukuran.

27 Ipatalupangud sa akon ang dalan
sang imo mga sogo,
Kag magapamalandong ako sang imo

mga kalatingalahan.

28 Nagakahagas ang akon kalag sa

kagha

;

Pabaskuga ako, sono sang imo polong.

29 Ipalayo sa akon ang dalan nga
butig,

Kag ihatag sa akon nga may bugay
ang imo kasogoan.

30 Ginapili ko ang dalan sang katu-

tum:
Ginabutang ko ang imo mga tuluma-

non sa atuhmigan tiako7i.

31 Nagpilit ako sa imo mga pagpa-
matuud ;

Oh lehoba, ayaw ako pagpakahuy-i.

32 Sa dalan sang imo mga sogo ma-
gadalagan ako,

Kon pasangkaron mo ang akon tagi-

posoon.

HE.

33 Tudloi ako, oh lehoba, sang dalan
sang imo mga palatukuran,
Agud nga pagbantayan ko sia tubtub

sa katapusan.

34 Hatagi ako sing ihibalo, agud nga
pagbantayan ko ang imo kasogoan,
Agud nga pagtumanon ko sia sa bug-

os ko nga tagiposoon.

35 Palakta ako sa dalan sang imo
mga sogo,

Kaj'- sa iya may kawili ako.

36 Paduyuga ang akon tagiposoon sa

imo mga pagpamatuud,
Kag indi sa kakagud.

37 Ipalayo ang akon mga mata, nga
indi sila makakita sing kadayawan ;
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119. 38. MGA SALMOS. 119. 65.

Buhia ako sa imo dalanon.

38 Ipamatuud ang imo polong sa imo
alagad,
Nga sia yara sa mga nagakahadluk sa

imo.

39 Kuhaa sa akon ang pasipala, nga
ginakahadlukan ko

;

Kay mga maayo ang imo mga tulu-

manon.
40 Yari karon ginakaibugan ko ang

imo mga sogo

:

Buhia ako sa imo katarungan.

BAU,

41 Kag magkari kunta sa akon ang
imo kalooy, oh lehoba,

Ang imo kaluwasan, sono sang imo
ginsiling.

42 Kag may pagaisabat ako sa akon
manugpasipaia

;

Kay sa imo polong nagasalig ako.

43 Kag indi pagkuhaa sing bug-os sa

akon baba ang imo kamatooran ;

Kay sa imo mga tulumanon nagahulat

ako.

44 Kag pagabantayan ko ang imo
kasogoan gihapon,

Sa katuigan sang katuigan.

45 Kag magalakat ako sa kalaparan

;

•Kay ginapangita ko ang imo mga
tulumanon.

46 Kag magahambal ako sang imo
mga pagpamatuud sa atubangan sang
mga hari,

Kag indi ako magkahuya.

47 Kag magakawili ako sa imo mga
sogo,
Nga akon ginahigugma.

48 Subung man pagabayawon ko ang
akon mga kamut sa imo mga sogo nga
ginahigugma ko,

Kag magapamalandong ako sa imo
mga palatukuran.

SAIJN.

49 Panumduma ang polong, nga gin-

siling sa imo alagad,

Nga sa iya ginpahulat mo ako.

50 Ini sia amo ang akon kalipay sa

akon kalisdanan,
Kay ang imo siniling nagbuhi sa

akon.

51 Ang mga palabilabihon nagululig-

yat sing daku sa akon
;

Apang wala ako magbulag sa imo
kasogoan.

52 Nakadumdum ako, oh lehoba, sa

imo mga tulumanon nga daan,
Kag nagakalipay ako.

53 Masingkal nga panungud nagdakup
sa akon,
Bangud sang mga madautoa nga

nagabiya sang imo kasogoan.

54 Ang mga kalantahon nakon amo
ang imo mga palatukuran,
Sa puluy-an sang akon mga pagpan-

lakatan.

55 Nakadumdum ako sang kagab-
ihon sang imo ngalan, oh lehoba,
Kag ginabantayan ko ang imo kaso-

goan.

56 Yari karon ang angay sa akon,
Ang pagbantay sang imo mga sogo.

KET

57 Ang akon bahin, oh lehoba, gina-

siling ko,

Amo ang pagbantay sang imo mga
polong.

58 Ang imo pag-atubang ginpangayo
ko sa bug-OS nga tagiposoon

;

Malooy-ka sa akon sono sang imo
polong.

59 Ginatalupangud ko ang akon mga
dalanon,
Kag ginapadulong ko ang akon mga

tiil sa imo mga pagpamatund.
60 Nagadalidali ako, kag wala ako

magadugay
Sa pagbantay sang imo mga sogo.

61 Ginalibutan ako sang mga lubid

sang mga madauton,
Apang wala ako magakalipat sang

imo kasogoan.
62 Sa tunga ang gab-i nagabangon

ako sa pagdayaw sa imo
Bangud sang mga tulumanon sang

imo katarungan.

63 Nagaimpon ako sa tanan nga nag-
kahadluk sa imo,
Kag nagabantay sang imo mga sogo.

64 Sa imo kalooy, on lehoba, napuno
ang duta

;

Tudlo-i ako sang imo mga palatu-

kuran.

TET

65 Maayo ang ginahimo mo sa imo
alagad,
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Oh lehoba, sono sang imo polong.

66 Tudloi ako sang maayo, sang kaho-

logan, kag sang kinaadman

;

Kay nagatoo ako sa imo mga sogo.

6/ Sa wala pa ako pagpapaubusa,
nagalakat ako, nga nagatalang

;

Apang karon nagabantay ako sang
imo polong.

68 Ikaw amo ang maayo kag nagahi-

mo sang maayo

;

Tudloi ako sang imo mga palatuku-

ran.

69 Batok sa akon nagapaladugi ang
mga palabilabihon sing kabutigan

;

Apang ako nagabantay sa bug-os nga
tagiposoon sang imo mga sogo.

70 Dimabatyagon ang ila tagiposoon

subung sang sapay,

Apang ako, sa imo kasogoan nagaka-
wili ako.

71 Maayo sa akon nga pagpapaubson
ako,
Agdd nga magtoon ako sang imo mga

palatukuran.

72 Maayo pa sa akon ang kasogoan
sang imo baba
Sang linibolibo nga bulawan kag

pilak.

lOD.

73 Ang imo mga kamut naghimo sa

akon, kag naghuman sa akon ;

Pahantupa ako, agud nga pagton-an
ko ang imo mga sogo.

74 Ang mga nagakalahadluk sa imo,
makakita sa akon, kag nagakalipay sila,

Kay sa imo polong naghulat ako.

75 Nakilala ko, oh lehoba, nga ang
imo mga tulumanon among katarungan,
Kag nga sono sang imo pagkatutum

ginpapaubus mo ako.

76 Ang imo kalooy magmanginakon
kalipay,

Sono sang imo ginsiling sa imo ala-

gad.

77 Magkari sa akon ang imo mga ka-

looy, agud magkabuhi ako

;

Kay ang imo kasogoan among akon
kawilihan.

78 Mahuy-an kunta ang mga palabila-

bihon, kay sa walay kabangdanan gina-

pigiis nila ako,

Apang ako nagapamalandong sa imo
mga sogo.

79 Magbalalik sa akon ang mga naga-
kalahadluk sa imo,

Kag makakilala sila sang imo mga
pagpamatuud.

80 Magmanglnlubus ang akon tagipo-

soon sa imo mga palatukuran,
Agud nga indi ako mahuy-an.

' KAP.

81 Ginalapyo ang akon kalag tungud
sang imo kaluwasan

;

Nagahulat ako sa imo polong.
82 Ginapanlapyo ang akon mga mata

tungud sang imo polong,

Nga nagasiling :
"

i San-o mo bala ako
lipayon ?

"

83 Kay ako subung sang panit nga
suludlan sa asohan

;

Apang wala ko malimti ang imo mga
palatukuran.

84 iPila pa bala ang mga inadlaw
sang imo alagad ?

I San-o pa bala nimo hukman ang mga
nagahilingabut sa akon ?

85 Ginakutkutan ako sang mga pala-

bilabihon sing mga boho,
Nga ini indi sono sang imo kasogoan.
86 Ang tanan mo nga mga sogo mga

matuud.
Sa walay kabangdanan ginahingabut

nila ako ; buligi ako.

87 Daw ginpukan nila ako sa duta

;

Apang ako wala magbiya sang inio

mga sogo.

88 Buhia ako sono sang imo kalooy,

Agud nga pagbantayan ko ang mga
pagpamatuud sang imo baba.

LAMED.

89 Sa gihapon, oh lehoba,
Nagapadayon nga malig-on ang imo

polong sa kalangitan.

90 Sa kaliwatan kag kaliwatan amo
ang imo katutum.
Ikaw ang nagpalig-on sang duta, kag

nagapadayon sia.

91 Sono sang imo sinogo ang tanan
nagapaladayon tubtub karon,
Kay ang tanan nga mga butang naga-

alalagad sa imo.

92 Kon ang imo kasogoan indi ma-
nginakon mga kawilihan,

Sa akon kalisdanan nadula kunta ako.

93 Indi gidnga mas-a nakon pagkali-

patan ang imo mga sogo,

Kay sa ila ginbuhi mo ako.

94 Ima gid ako, luwasa ako,
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Kay ginpangita ko ang imo mga sogo.

95 Sa paglaglag sa akon, ginhulat ako
sang mga madauton

;

Apang ako nagamahantupon sa imo
mga pagpamatuud.
96 Sa bug-OS nga kahimpitan nakaki-

ta ako sing katapusan ;

Masangkad nga diangayan amo ang
imo sogo.

MEM.

97 !Nga pagkadaku sang akon pag-

higugma sa imo kasogoan

!

Sa bug-OS nga adlaw amo sia ang
akon pamalandongon.
98 Ginhimo mo ako nga maalam pa

sang akon mga kaaway tungud sang
imo mga sogo

;

Kay sia sa gihapon yari sa akon.

99 Nakahantup ako sing labi sa tanan
nga akon mga manugtudio

:

Kay ang imo mga pagpamatuud amo
ang akon pamalandongon.

100 Nakahangup ako sing labi pa sa

mga tigulang,

Kay ginbantayan ko ang imo mga
sogo.

loi Sa tanan nga malain nga dalanon
ginpungan ko ang akon mga tiil,

Sa pagbantay sang imo polong.
102 Wala ako magpalayo sa imo

tulunianon,
Kay ginatudloan mo ako.

103 i
Nga pagkatam-is sa akon idilim-

dim sang imo mga polong
Labi pa sang dugus sa akon baba !

104 Sa imo mga sogo nakaangkon ako
sing ihibalo

;

Ngani, ginakaakigan ko ang tanan
nga dalan sa kabutigan.

NUN.

105 Ang imo polong among suga sa

akon mga tiil,

Kag kapawa sa akon dalanon.
106 Nagsumpa ako, kag ginpamatud-

an ko
Ang pagbantay sang mga tulumanon

sang imo katarungan.
107 Nasubuan ako sing daku gid

;

Oh lehoba, buhia ako sono sang imo
polong.

108 Nagaampo ako sa imo, oh le-

hoba, nga manginkalaharaut-an mo ang
mga halad,

Nga kinabubut-on sang akon baba,
Kag tudloi ako sang imo mga tulu-

manon.
109 Sa gihapon yari sa akon kamut

ang akon kalag,

Apang wala ako magakalipat sang
imo kasogoan.
no Ginabutangan ako sing siod sang

mga madauton

;

Apang wala ako magalipas sa imo
mga sogo.

111 Ginbaton ko nga panublion ang
imo mga pagpamatuud,
Kay kalipay sila sang akon tagipo-

soon.
112 Ginpaduyog ko ang akon tagipo-

soon sa pagbutang sa buhat sang imo
mga palatukuran,
Sa gihapon tubtub sa katapusan.

SAMEK.

113 Ginakaakigan ko ang mga madu-
haduhaon nga mga hunahuna,
Apang ginahigugma ko ang imo ka-

sogoan.
114 Ang akon palalipdan kag ang

akon taming amo ikaw
;

Sa imo polong nagahulat ako.

115 Palayo-kamo sa akon, mga ma-
lauton,

Agud nga pagbantayan ko ang mga
sogo sang akon Dios.

116 Sakdaga ako sono sang imo po-
long, agud nga magkabuhi ako

;

Kag indi ako mahuy-an kunta sang
akon paglaum.

117 Ubayi ako, agad manginmaluwas
ako,
Kag pagapasisilingan ko sa gihapon

ang imo mga palatukuran.
118 Ginasikway mo ang tanan nga

mga nagaiilipas sa imo mga palatuku-
ran

;

Kay ang ila kakahas indi liwan kondi
kabutigan.

119 Subung sang mga buay ginakabig
mo ang tanan nga mga madauton sa

duta.

Ngani ginahigugma ko ang imo mga
pagpamatuud.

120 Ang akon unud nagakurug sa

kahadluk sa imo,
Kag bangud sang imo mga tulumanon

may kulba ako.
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AIN.

121 Ginabutang ko sa buhat ang tulu-

manon kag ang katarungan

;

Indi mo ako pagbayaan sa akon mga
manugpigos.

122 Magmanginkalig-unan ka tungud
sa imo alagad nga sa kaayohan

;

Indi ako paglugusan sang mga palabi-

labihon.

123 Ang akon mga mata ginapanlap-
yo tungud sang imo kaluwasan,
Kag tungud sang polong sang imo

katarungan.
124 Buhata sa imo alagad sono sang

imo kalooy,
Kag tudloi ako sang imo mga palatu-

kuran.

125 Ako among imo alagad ; hatagi
ako sing ihibalo,

Agud nga mahibaloan ko ang imo
mga pagpamatuud.
126 Panag-on na ini sa paghimo, oh

lehoba

:

Ginpakawalay pulus nila ang imo ka-

sogoan.

127 Tungud sina ginahigugma ko ang
imo mga sogo
Labi pa sa bulawan kag labi pa sa

bulawan nga inulay gid.

128 Tungud sina ang tanan nga mga
sogo sa tanan nga mga butang ginkabig
ko nga mga matadlung.
Ginkaakigan ko ang tanan nga dalan

sa kabutigan.

PE,

129 Ang imo mga pagpamatuud mga
kalatingalahan,

Ngani ginabantayan sila sang akon
kalag.

130 Ang kasaysayan sang imo mga
polong nagapawa

;

Nagapahangup ini sa mga bunayag.
131 Ang akon baba ginbuka ko, kag

nagapanghayhay ako,

Kay ginahandum ko ang imo mga
sogo.

1 32 Balik-ka sa akon, kag kalooyi ako,
Subung sang kinabatasan mo sa mga

nagahigugma sa imo ngalan.

133 Lig-ona ang akon mga tikang sa

imo polong

;

Kag bisan ano nga kalautan indi mag-
gahum sa akon.

134 Tubsa ako sa paglugus sang mga
tawo,
Agud nga pagbantayan ko ang imo

mga sogo.

135 Himoa nga magasilak ang imo
nawung sa ibabaw sang imo alagad,
Kag tudloi ako sang imo mga pala-

tukuran.

136 Mga kasubuan sang tubig nagai-
lilig sa akon mga mata,
Kay ang imo kasogoan wala pagatu-.

mana.

TSADL

137 Matarung ka, oh lehoba,
Kag mga matadlung ang imo mga

tulumanon.
138 Ikaw nagasogo sing katarungan

sa imo mga pagpamatuud,
Kag sang isa ka bug-os nga katutum.

139 Ang akon kakugi nagapahagas sa

akon,
Kay ang akon mga kasumpung naga-

kalalipat sang imo mga polong.

140 Naputli sing tuman gid ang imo
polong,
Kag ginahigugma sia sang imo

alagad.

141 Ako among diyotay kag sinik-

way

;

Apang wala ako makalipat sang imo
mga sogo.

142 Ang imo katarungan among ka-

tarungan nga walay katubtuban.
Kag ang imo kasogoan amo ang ka-

matooran.

143 Nadakpan ako sang kalisdanan
kag pagbakho

;

Apang ang imo mga sogo among akon
mga kawilihan.

144 Ang katarungan nga walay katub-
tuban amo ang imo mga pagpamatuud;
Hatagi ako sing ihibalo, agud nga

mabuhi ako.

KOP.

145 Nagpanawag ako sa bug-os ko
nga tagiposoon ; sabta ako, oh lehoba,

Agud nga pagbantayan ko ang imo
mga palatukuran.

146 Sa imo nagpanawag ako ; luwasa
ako,

Agud nga pagbantayan ko ang imo
mga pagpamatuud.
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147 Nagauna ako sa pamanagbanag,
kag nagapanawag ako

;

Nagahulat ako sang imo polong.

148 Nagaulura ang '^kon mga mata
sa pagpulaw sa kagab-ihon,
Sa pagpanialandong sang imo mga

pinolongan.

149 Dunga ang akon tingng, sono sa

imo kalooy

;

Oh lehoba, buhia ako sono sang imo
tulumanoii.

150 Nagapalalapit ang mga nagapa-
langita sang kalainan

;

Nagapalalayo sila sa imo kasogoan.
151 Malapit ka, oh lehoba,
Kag ang tanan mo nga mga sogo

among kamatooran.
152 Dugay na nga nakahantup ako

sang im.o mga pagpamatuud,
Nga sa gihapon gintukud mo sila.

RES.

153 Tuluka ang akon kalisdanan, kag
luwasa ako,

Kay wala ako magkalipat sang imo
kasogoan.

154 Tabangi ang akon kasaba, kag
tubsa ako

;

Buhia ako, sono sang imo polong.

155 Malayo sa mga raadauton ang
kaluwasan,
Kay wala sila magapangita sang imo

mga palatukuran.

156 Madamu ang imo mga kalooy, oh
lehoba

;

Buhia ako, sono sang imo m.ga tulu-

manon.
157 Madamu ang mga manughingabut

nakon kag ang akon mga kasumpung,
Apang wala ako magpalayo sa imo

mga pagpamatuud.
158 Ginatan-aw ko ang mga malinapa-

son nga may kalas-ay,

Kay wala sila magabantay sang imo
mga polong.

159 Talupangda, oh lehoba, nga gina-
higugma ko ang imo mga sogo;
Oh lehoba, buhia ako, sono sang imo

kalooy.
160 Ang ginkaisahan sang imo polong

among kamatooran,
Kag sa walay katubtuban nagapada-

yon. ang tanan nga tulumanon sang imo
katarungan.

SIN,

161 Ang mga dunganon nagahilinga-
but sa akon sa walay kabangdanan,
Apang ang akon tagiposoon nagaka-

hadluk sa imo mga polong.
162 Nagakalipay ako sa imo polong,
Subung sang nakakita sang madamu

nga inagaw.
163 Ang butig ginakaakigan kag gi-

nakangil-aran ko

;

Ang imo kasogoan ginahigugma ko.

164 Sa adlawadlaw ginadayaw ko i-

kaw sing makapito,
Bangud sang mga tulumanon sang

imo katarungan.
165 May daku nga paghidaet ang mga

nagahigugma sang imo kasogoan,
Kag wala sa ila sing kasandaran.
166 Ang imo kaluwasan ghiahulatko,

oh lehoba,
Kag ang imo mga sogo ginabutang ko

sa buhat.

167 Ang akon kalag nagabantay sang
imo mga pagpamatuud,
Kag ginahigugma ko sila sing daku

gid.

168 Ginabantayan ko ang imo mga so-

go, kag ang imo mga pagpamatuud ;

Kay ang tanan ko nga mga dalanon
yara sa atubangan mo.

TAU.

169 Magpalapit sa atubangan mo ang
akon panaghoy, oh lehoba

;

Hatagi ako sing ihibalo, sono sang imo
polong.

170 Mag-abut sa atubangan mo ang
akon pangamuyo

;

Bawia ako, sono sang imo ginsiling.

171 Magbalantala ang akon mga bibig
sing pagdayaw

;

Kay ginatudloan mo ako sang imo
mga palatukuran.

172 Mag-ambahan ang akondila sang
imo ginsiling,

Kay ang tanan mo nga mga sogo mga
katarungan sila.

173 Magmanginakon panabang ang
imo kamut,

Kay ginpili ko ang imo mga sogo.

174 Ginahandum ko ang imo kaluwa-
san, oh lehoba

;

Kay ang imo kasogoan among akon
kalawilihan.
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175 Magkabuhi ang akon kalag kag
magdayaw sa imo,

Kag ang imo mga tulumanon mag-
biilig sa akon.

176 Ako nagalakat nga laaslaa?, su-

bung sang obeha nga nagtalang : pa-

ngitaa ang imo alagad
;

Kay wala ako magakalipatsa imo mga
sogo.

Ang manugatnbahan nagapangayo sa Dios, nga

tabangan sia batok sa mga malibakon.

AmbaJiation sa mga pagtaklad.

10n NAGPANAWAG ako kay le-

\^\J hoba sa akon kalisdanan,

Kag sia nagsabat sa akon.

2 Luwasa ang akon kalag, oh lehoba,

sa bibig nga butigon

Kag sa diia nga malimbongon.

3 ^Ano bala ang igahatag sa imo
karon, kag anong pagaidugang pa sa

imo,
Dila nga malinbongon ?

4 Ang mga baslay nga mataliwis sang

maisug,
Upiid ang mga baga sang enebro.

5 Kailo ako, nga nagapanlugayaw ako

sa Mesek,
Nga nagapuyo ako sa mga layang-

layang sa Kedar.
6 Tuman na ang dag-on nga ginpuyo

sang akon kalag

Kaupud sa mga nagadulumut sang

paghidaet.

7 Ako buut sang paghidaet

;

Apang kon maghambal ako, handa
sila nga sa pagpakigav/ay.

Si leboba matutum nga tnanugbantay sang iya

banwa.

Ambahanon sa mga pagtaklad.

Ar\\ I
PAGABAYAWON ko bala ang

1^1 akon mga mata sa mga bukid ?

1 Diin bala magahalin ang akong pa-

nabang ?

2 Ang akon panabang jtagagikan kay

lehoba,

Nga naghimo sang mga langit kag

sang duta.

3 Wala niya igtugut nga magkadan-
log ang imo mga tiil,

Bisan magakatolog ang nagabantay

sa imo.

4 Yari karon, ang nagabantay kay
Israel

Wala pagatuyha, bisan nagatolog.

5 Si lehoba amo ang imo Manug-
bantay,

Si lehoba amo ang imo landong sa

imo kamut nga too.

6 Ang adlaw indi magatistis sa imo
sa adiawon,
Bisan ang bulan sa kagab-ihon.

7 Si lehoba magabantay sa imo sa

tanan nga kalautan

;

Sia magabantay sa imo kalag.

8 Si lehoba magabantay sang imo
paggowa kag sang imo pagsulud,

Kutub karon kag tubtub sa gihapon.

Pangamuyo nga sa kalinong sa lerusalem.

Amhahano7i sa mga pagtaklad. Ni Ddbid.

-Ino NAGAKALIPAY ako kaupud
X^&L sang mga nagasililing sa akon :

" Magkadto kita sa Balay ni lehoba."
2 Ang aton mga tiil magadululog sa

imo mga gawang, oh lerusalem,

3 lerusalem, nga pinatindug,

Subung sang isa ka banwa nga ang
iya kabalayan gintalalabid

;

4 Nga didto sa iya nagatalaklad ang
mga kabikahan, ang mga kabikahan ni

lehoba,
Sono sa pagpamatuud nga sa Israel,

Agud sa pagpasalamat sa ngalan ni

lehoba.

5 Kay didto napahamtang ang mga
lingkoran nga harianon sa paghukom,
Ang mga lingkoran nga harianon nga

sa balay ni Dabid.
6 Pangayo-kamo tungud sang kali-

nong sa lerusalem.
Pagpapahuwayon kunta ang mga na-

gahigugma sa imo.

7 May kalinong untani sa suliid sang
imo kuta,

Kag kabulahanan sa sulud sang imo
mga balay nga harianon.

8 Bangud sang akon mga litud kag
mga kaupdanan,

Magasiling ako karon :
"

j Kalinong sa

sulud nimo !

"

9 Bangud sang balay ni lehoba nga
aton Dios,
Magapangita ako sing kaayohan mo.
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Pangamtiyo sang tnatinoahon n|a talamayoa.

Ambahanon sa mga pagtaklad,

4QO SA imo ginabayaw ko ang akon
l^*^ mga mata,
Sa ^mo nga nagapuyo sa mga langit.

2 Yari karon, subung sang mga mata
sang alagad nga lalaki nagatan-aw sa

kamut sang ila agalon nga lalaki,

Subung sang mga mata sang mga
alagad nga babae, sa kamut sang ila

agalon nga babae
;

Subung man ang amon mga mata
nagatan-aw kay lehoba, nga aton Dios,

Tubtub nga malooy sia sa aton.

3 Kalooye kami, oh lehoba, kalooye
kami,

4 Kay busug na gid kami sang pagta-

may.
Ang akon kalag busug na gid sang

uligyat sang mga malinong,
Kag sang pagtamay sang mga palabi-

labihon.

Lamang ang DIos ang nagbawi sa iya banwa.

Ambahanon sa mga pagtaklad. Ni Dabid.

\f^A KON wala kunta makigupud si

•fc I lehoba sa aton,

Magsiling karon si Israel

:

2 Kon wala kunta makigupud si le-

hoba sa aton,

Sang nagtilindug ang mga tawo batok
sa aton,

3 Niyan gintolon kunta kita nila nga
mga buhi,

Sang pagdabdab sang ila kaakig batok
sa aton

;

4 Niyan gin-anaw kita kunta sang mga
tubig,

Ang sulug nag-agi kunta sa ibabaw
sang aton kalag

;

5 Niyan ang mga tubig nga palabila-

bihon nag-agi kunta sa ibabaw sang
aton kalag.

6 Pakamaayohon si lehoba,
Nga wala kita niya igpatukub sa ila

mga ngipon.

7 Ang aton kalag nakapalagyo, su-
bung sang pispis, gikan sa siod sang
mga mangangayam

:

Ang siod nabugto, kag kita nakapa-
lagyo.

8 Ang aton panabang amo ang ngalan
ni lehoba,
Nga sia nagbuhat sang langit kag sang

duta.

Kaiig-uaaa sadtong nagasallg sa Dios.

Ambahanon sa mga pagtaklad.

"IQC ANG mga nagasalalig kay le-
I^U hoba
Kaangay sila sang bukid sa Sion, nga

indi mationg, kondi nagadayon sa giha-

pon.
2 Ang Jerusalem nalibutan sing mga

bukid

;

Apang si lehoba yara sa palibot sang
iya banwa kutub karon kag tubtub sa

gihapon.

3 Kay indi mahamtang ang patok nga
harianon sang pagkatampalasan sa iba-

baw sang kapalaran sang mga matarung,
Agud nga indi paguntayon sang mga

matarung ang ila mga kamut sa pagka-
dimatarung.

4 Himoa ang kaayohan, oh lehoba, sa

mga maayo,
Kag sa mga matadlung sa ila mga ta-

giposoon.

5 Nahanungud sa mga nagasululud
sa ila mga dalanon nga tiko,

Pagapalakton sila ni lehoba upud
sang mga manughilimo sing kaiainan.

Ang paghidaet manginsaibabaw-sang
Israel.

Mga pagdayaw sa Dios tungud kay ginluwas

niya ang iya banwa sa kabibagan.

Ambahanon sa mga pagtaklad.

1Q^ SANG ginpabalik ni lehoba ang
«*^0 mga bihag sa Sion,

Nanginsubung kami sang mga naga-
dalamgo.

2 Niyan ang amon baba naghitad sa

kadlaw,
Kag ang amon dila sa pagdayaw

;

Niyan nagsililing sila sa tunga sang
mga katawohan

:

" Dalagku nga mga butang ang ginhi-

mo ni lehoba sa ila sini."

3 Dalagku nga mga butang ang gin-

himo ni lehoha sa amon

;

Nagkalasadya kami.

4 Papaulia ang amon mga bihag, oh
lehoba,
Subung sang mga kasapaan sa Bagat-

nan.

5 Ang mga nagatalanum nga may
mga luha, nagaaiani nga may kalipay.

Ang nagalakat, ang nagalakat nga na-

gahibi ; ini nagadala sing binhi sa pag-
sab-ug,
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Sia nagabalik, nagabalik nga naga-
hugyaw, nga nagadala sang iya mga
inupung.

Aag kahamungaya nagagikan sang pagpaka-

maayo sang Dios.

Ambahanon sa mga pagtaldad. Ni
Salomon.

107 '"^^N si lehoba indi magpatindug
'^ • sing balay,

Nagapalangabudlay sing walay pulus
ang mga nagapatindug sa iya.

Kon si lehoba indi magbantay sang
banwa,
Walay pulus ang pagpulaw sang ban-

tay.

2 Walay pulus nga magbugtaw kamo
sa pagbangon ; nga magpakagab-i kamo
sa pagpahuway,
Nga magkaon kamo sing tinapay sang

mga kasakitan

;

Ginahatag niya ini sa iya nahagug-
maan sa nagakatolog pa.

3 Yari karon, ang panublion ni lehoba
amo ang mga anak

;

Ang bunga sang tiyan nga iniloy

among balus.

4 Subung sing mga baslay sa kamut
sang maisug,
Amo ini ang mga anak sa pagkapa-

matan-on.

5 Bulahan ang tawo nga nagpuno
sang iya baslayan sa ila

:

Indi sila manginhuy-an, kon maghara-
bal sila

Sa mga kaaway sa gawang.

Ang cagakahadluk sa Ginoo, pagapakatnaayohon

sa iya panimaJay.

Ambahanoti sa mga pagtaklad.

-jQO BULAHAN yadtong tanan nga
i^O nahadluk kay lehoba,
Nga nagalakat sa iya mga dalanon.
2 Hoo, magakaon ka sang pinangabud-

layan sang imo mga kamut.
Magmanginsa imo ang kabulahanan

kag ang kauswagan :

3 Ang imo asawa manginsubung sang
ubas nga nagadala sing bunga sa sulud
sang imo balay

;

Ang imo mga anak subung sang mga
tinanum nga mga oliba sa palibot sang
imo latok.

4 Yari karon, sa sini pagapaka-
piaayohon

Ang tawo nga nahadluk kay lehoba.

5 Pakamaayohon ka ni lehoba kutub
sa Sion,

Kag makita mo ang kaayohan sang
Jerusalem sa tanan nga mga adlaw sang
imo kabuhi.

6 Kag makita mo ang mga anak sang
imo mga anak.
Ang paghidaet manginsaibabaw sang

Israel.

kng Iglesia n§a ginahlngabut, apang wala

malaglag.

Ambahanon sa mga pagtaklad.

iQQ GINPABAKHO nila ako sing
'^^ daku kutub sa akon pagkapa-
matan-on,
Sarang makasiling karon si Israel.

2 Ginpabakho nila ako sing daku ku-
tub sa akon pagkapamatan-on,
Apang wala sila maglandas batok sa

akon.

3 Sa ibabaw sang akon mga taludtud
nagdalaro ang mga manugdaro

;

Naghilimo sila sing dalagku nga mga
idas.

4 Si lehoba matarung,
Ginbugto niya ang mga igilikos sang

mga madauton.
5 Pagapakahuy-an kag pagapaisolon
Ang tanan nga mga nagadulumut sa

Sion.

6 Manginsubung sila sang hilamon sa

mga atup,

Nga nagakalaya sa wala pa sia ma-
gabut,_

7 Nga sa iya wala mabuta sang ma-
nug-ani ang iya kamut,
Bisan mabuta ang iya isalaklay sang

manugupung

;

8 Sa bagay nga ang mga nagaliligad

wala magasililing

:

" Ang pagpakamaayo ni lehoba ma-
nginsaibabaw ninyo"
Ginapakamaayo namon kamo sa nga-

lan ni lehoba."

Pagtuad sang mga sala.—Pangamuyo tungud

sang patawad.

Ambahanon sa mga pagtaklad.

4QO SA mga kadadalman, oh lehoba,
lOLI sa imo nagapanawag ako,

2 Ginoo, pamatii ang akon tingug.

Magmatalupangdon ang imo mga idu-

lungug

770



130. 3. MGA SALMOS. ]32.1?.

Sa tingug sang akon pag-ampo.
3 lehoba, kon tulukon mo ang mga

sala,

i Sin-o bala, Ginoo, ang sarang maka-
tindug ?

4 Apang may patawad nga malapit
sa imo,
Agud nga pagkahadlukan ka.

5 Nagahulat ako kay lehoba, nagahu-
lat ang akon kalag :

Sa imo polong nagahulat ako.

6 Ang akon kalag nagahulat kay le-

hoba
Labi pa sang mga bantay sa kaagahon,
Labi pa sang mga manugpulaw sa

kaagahon.
7 Maghulat si Israel kay lehoba,
itay may kalooy kay lehoba
Kag bugana nga pagpanubus sa iya.

8 Kag sia magatubus kay Israel

Sa tanan niya nga mga kalautan.

Ang pagkamapainubuson sang tnauugambahan.

Atnhahanon sa mga pagtaklad. Ni Dabid.

jO'l lEHOBA, ang akon tagiposo.on
\^\ indi palabilabihon, bisan ang akon
mga mata matinaastaason,
Bisan naglakat ako sa mga butang,
Nga lakas ka daku kag makatili-

ngala nga sa akon.
2 Sa pagkamatuud nga nagmabakud

ako, kag ginlingaw ko ang akon kalag,

Subung sang isa ka bata nga linutas sa

iya iloy.

Subung sang isa ka bata nga linutas

amo ang akon kalag.

3 Hulat, oh Israel, kay lehoba,
Kutub karon kag sa gihapon.

Ang kakugi ni Dabid tunfud sang Simbahan kag

tungud sang kaban sang kaiipan.—Ang mga
panaad sang Dios.

Anihahanon sa mga pagtaklad. Ni Dabid.

iQO PANUMDUMA, oh lehoba, si

lO^ Dabid,
Kag ang tanan niya nga kalisdanan.
2 Kay ginsumpa niya kay lehoba,
Ginpanaad niya sa Makagagahum ni

lakob

:

3 " Sa pagkamatuud, indi ako magsu-
lud sa puluy-anan sang akon balay,

Bisan magsaka ako sa ibabaw sang
higdaan sang akon talapakan,

4 Indi ko paghatagan sing katologon
ang akon mga raata,

Bisan sa akon mga ilalakub sing katu-
yohon,

5 Tubtub nga makakita ako sing duug
nga kay lehoba,
Sing puluy-an nga sa Makagagahum

ni lakob."
6 Yari karon, sa Eprata nakabati ka-

mi sa iya,

Nakita namon sia sa mga latagon
sang laar.

7 Magsulud-kami sa iya p iluy-an,

Maglayaub-kami sa talapakan sang
iya mga tiil.

8 Tindug-ka, oh lehoba, sa imo pag-
pahuwa3%
Ikaw kag ang kaban sang katipan sang

imo kabakuran.

9 Ang imo mga saserdote magpalana-
put sang katarungan,
Kag magkalalipay ang imo mga ba-

laan.

10 Sa paghigugma kay Dabid nga imo
alagad,
Ayaw pagitalingi ang imo nawung sa

imo hinai-las.

11 Sa pagkamatuud, nagsumpa si le-

hoba kay Dabid,
Indi sia magpalayo sa iya

:

" Sa bunga sang imo tiyan pagaibu-
tang ko ang mga hari sa ibabaw sang
imo lingkoran nga harianon.

12 Kon ang imo mga anak magbalan-
tay sang akon katipan,
Kag sang akon pagpamatuud nga

pagitudlo ko sa ila.

Ang ila mga anak man magalilingkod
sa ibabaw sang imo lingkoran nga hari-

anon sa gihapon,

13 Kay ginpili ni lehoba ang Sion,
Ginhandum niya sia nga puluy-an nga

sa iya gid.

14 Ini amo ang akon palahuwayan
sa gihapon,

Diri magapuyo ako, kay ginhandum
ko sia.

15 Sa iya kalan-on pagahatagan ko
sing pagpakamaayo,
Pagbusgon ko sing tinapay ang iya

mga imol.

16 Subung manpagapasaputankoang
iya mga saserdote sing kaluwasan,
Kag ang iya mga balaan magasiningit

sa kalipay.

17 Didto pagapatuboon ko ang sungay
ni Dabid,
Magaaman ako sing suga sa akon hi-

naplas.
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l8 Pagapapaiiaputan ko ang iya mga
kaaway sing kahuluy-an

:

Apang sa ibabaw niya magasidlak
ang iya purungpurung."

Ang pagkataas sang gugma nga inutud.

Amhahanoti sa mga pagtaklad.

Ni Dabid.

lOO YARI karon, nga pagkaayo kag
1^*-^ pagkamakawiwili
Nga magpuyo ang mga maguliitud

sing hiliusa gidsa kahirup.
2 Ini subung sang malahalon nga lana,

nga nagailig sa olo,

Sa ibabaw sang bungut, sa bangut ni

Aaron,
Nga nagailig tubtub sa liab sang iya

mga panaplon.

3 Ini subung sang tun-og sa Hermon,
Nga nagapanaug sa ibabaw sang mga

bukid sa Sion.
Kay didto nagahatag si lehoba sing

pagpakamaayo,
Kag sing kabuhi nga walay katub-

tuban.

Laygay sa pagpakamaayo sa Ginoo.

Affiabahanoft sa tnga pagtaklad.

jO^ YARI karon, pakamaayoha-nin-
•^^ yo si lehoba : tanan kanio nga
mga alagad ni lehoba,
Kamo nga mga yara sa balay ni leho-

ba sa mga kagab-ihon.
2 Bayawa-ninyo ang inyo mga kamut

sa balaan nga Puluy-an,
Kag pakamaayoha-ninyo si lehoba.

3 Pagpakamaayohon ka ni lehoba
kutub sa Sion,

Nga sia naghimo sang kalangitan kag
sang duta.

Ang Dios ginadayaw tungud sang iya kaayo, sang

iya gahum kag sang iya mga paghukom.

Kadayawan sang mga diosdios.

-IOR DALAYAWON si lehoba.
1*^^ Dayawa-ninyo ang ngalan ni

lehoba

:

Dayawa-ninyo sia, mga alagad ni

lehoba,

2 Kamo nga mga yara sa balay ni

lehoba,
Sa mga patyo sang balay sang anion

Dios.

3 Dayawa-ninyo si lehoba, kay maayo
si lehoba,
Kalanta-kamo sing mga salmos sa iya

ngalan, kay mayuyum sia.

4 Kay si lehoba nagpili kay lakob
nga sa iya gid,

Kay Israel nga pagkabutang niya.

5 Kay ako nakahibalo nga si lehoba
daku,
Kag ang Gino3 naton labing mataas

sang tanan nga mga diosdios.

6 Ang tanan nga luyag ni lehoba,
ginbuhat niya,

Sa kalangitan kag sa duta, sa kadaga-
tan kag sa tanan nga mga kaidadalman.

7 Ginapasaka niya ang mga alupuup
gikan sa ukbong sang duta,

Sia naghimo sang mga kilat nga sa

ulan,

Sia nagakuha sang mga hangin sa iya

mga bahandi.
8 Sia anio ang na^^pilas sang mga

panganay sa Egipto,

Kutub sa tawo tubtub sa sapat.

9 Nagpadala sia sing mga talandaan
kag mga kalatingalahan sa tunga nimo,
oh Egipto,
Sa ibabaw ni Paraon kag sa ibabaw

sang tanan niya nga mga alagad.

10 Sia ang nagpilas sa madamu nga
mga katawohan,
Kag nagpatay sang mga hari nga

gamhanan,
11 Kay Sihon, nga hari nga Amorin-

hon,
Kag kay Og, nga hari sa Basan,

Kag sa tanan nga mga ginharian sa

Kanaan.
12 Kag ginhatag niya ang duta nila

nga panublion,
Sa panublion ni Israel, ngaiyabaiiwa.

13 Oh lehoba, walay katubtuban ang
imo ngalan.

Ang imo handumanan, oh lehoba,

nagapadayon sa kaliwatan kag kaliwa-

tan.

14 Kay pagahukman ni lehoba ang
iya banwa,
Kag magakalooy sia sa iya mga

alagad.

15 Ang mga diosdios sang mga kata-

wohan mga pilak kag bulawan,
Buhat sang kamut sang mga tawo.

16 May baba sila, kag indi makaham-
bal;
May mga mata sila, kag indi maka-

kita ;
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17 May mga dulungan sila, kag indi

makabati

;

Wala man sing espiritu sa ila mga
baba.

18 Kaangay sa ila ang mga naga-
hilimo sa ila,

Ang tanan nga mga nagasalalig sa

ila.

19 Balay ni Israel, pakamaayoha-
ninyo si lehoba

;

Balay ni Aaron, pakamaayoha-ninyo
si lehoba

;

20 Balay ni Lebi, pakamaayoha-ninyo
si lehoba,
Kamo nga mga nagakalahadluk kay

lehoba.
21 Dalayawon sa Sion si lehoba,
Nga nagapuyo sa Jerusalem.
Dalayawon si lehoba,

Dayawon ang Dios tangud sang iya mga
binuhatan.

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya

kalooy

:

10 Sia ang nagpilas sang mga Egipto-
hanon sa iya mga panganay;
Kay nagapadayon sa gihapon ang iya

kalooy

:

11 Kag nagpagowa sia kay Israel sa

tunga nila

;

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya
kalooy

:

12 Sa mabaskug nga kamut kag sa

inuntay nga butkon

;

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya
kalooy

:

13 Sia ang nagpahawa sang dagat
nga Mapula

;

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya

i
kalooy

:

I

14 Kag pinatabok niya si Israel sa
tunga niya;
Kay nagapadayon sa gihapon ang iya

kalooy

:

.^^ ^^-.r^TTTA -KT-r^T-cr^ • 1 , , ^5 Apang ginpilak niya si Paraon,

1??fi
DAYAWA-NINYO si lehoba, k^g ang iya kasoldadosan sa dagat nga
kay maayo sia

;

Mapula

;

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya
|

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya
kalooy

:

2 Dayawa-ninyo ang Dios sang mga
dios;
Kay nagapadayon sa gihapon ang iya

kalooy

:

3 Dayawa-ninyo ang Ginoo sang mga
ginoo

;

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya

kaloov

:

4 Sia lamang ang nagahimo sing

dalagku nga kalatingalahan

;

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya ' nga mga hari;

kalooy

:

16 Sia ang nagdumala sa iya banwa
sa kahanayakan

;

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya
kalooy

:

17 Sia ang nagpilas sang dalagku nga
mga hari

;

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya
kalooy

:

18 Kag ginpatay niya ang bantug

kalooy

:

5 Sia nga naghimo sang mga langit

ng^ may kaalam

;

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya

kalooy

:

6 Sia nga naghumlad sang duta sa
j

kalooy

Kay fiagapadayon sa gihapon ang iya

kalooy

:

19 Si Sihon, nga hari sang rflga Amo-
rinhon

;

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya

ibabaw sang mga tubig

;

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya

kalooy

:

7 Sia nga ginhimo niya ang dalagku
nga mga sulu

;

Kay fiagapadayon sa gihapon ang iya

kalooy:

8 Ang adlaw nga sa paggahum sa

adlawon

;

Kay fiagapadayon sa gihapon ang iya

kalooy

:

9 Ang bulan kag ang mga bitoon, sa

paggahum sa kagab-ihon

;

20 Kag si Og, nga hari sa Basan
;

Kay fiagapadayon sa gihapon ang iya

kalooy

:

21 Kag ginhatag niya ang ila duta
nga panublion ;

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya

kalooy :

22 Hoo, nga panublion ni Israel nga
iya alagad

;

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya

kalooy

:

23 Nga sia nagpanumdum sa aton sa

aton kubus nga kahimtangan

;
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Kay nagapadayon sa gihapon ang iya

kalooy

:

24 Kag ginbawi niya kita sa aton
mga kasiimpung

;

Kay yiai^apadayon sa gihapon ang iya
kalooy

:

25 Sia nagahatag sing kalan-on sa
tanan nga iinud,

Kay naoapadayon sa gihapon ang iya

kalooy

:

26 Dayawa-ninyo ang Dios sang mga
langit

;

Kay nagapadayon sa gihapon ang iya
kalooy.

Mga panalabiton ni Israel sa kahifaagan.

HjO'y SA luyo sang mga suba sa Babi-
10/ Ionia

Didto naglilingkod kami,

Kag naghilibi pa kami, nga nagapa-
lanumdum sang Sion.

2 Sa ibabaw sang mga sause sa tunga
niya

Ginbitay namon ang amon mga arpa.

3 Kag ang mga nagdala didto sa

amon nga mga bihag, nagpalangay6 sa

amon sing mga kalantahon,
Kag ang mga nagpalabakho sa amon,

sing kasadya

:

4 " Kantahi-ninyo kami sing isa sang
mga kalantahon sang Sion."
^Paano bala ang pagkanta namon

sang kalantahon ni lehoba
Sa duta sang mga dumuluong?

5 Kon makalipat ako sa imo, oh
lerusalem,
Aug akon too pagakalipatan.

6 Ang ,akon dila magtapik sa akon
iangagngag,
Kon sa imo indi ako makaduradum,
Kon indi ko pagpakadakuon ang leru-

salem,
Subung nga pinalabi nga butang sang

akon kalipay.

7 Panumduma, oh lehoba, ang mga
inanak ni Edom
Sa kaadlawan sang lerusalem

;

Nga sila nagasililing: "Laglaga sia,

laglaga sia,

Tubtub sa mga sadsaran."
8 Anak nga babae sang Babilonia nga

linaglag,

Bulahan ang magahatag sa imo sang
bayad,
Tungud sang ginhimo mo sa amon.

9 Bulahan ang magkuhakag ang mag-
bungo sa imo mga anak
Batok sa mga bato.

Mga pagpasalamat sa Dios tungud sang iya katu-

turn.—Ang tanan nga mga hari magadalayaw

sa iya.

Salmos ni Dadid.

jOp PAGADAYAWON ko ikaw sa
1^0 bug-OS ko nga tagiposoon,

Sa atabangan sang mga diosdios paga-
kantahan ko ikaw sing mga salmos.

2 Magayaub ako sa simbahan sang
imo balaan nga Puluy-an,
Kag pagadayawonko ang imo ngalan

tungud sang imo kalooy kag sang imo
kamataoran

;

Kay ginhimo mo nga daku ang imo
polong labi pa sang imo ngalan.

3 Sang adlaw nga nagpanawag ako,

ginsabat mo ako

;

Ginpabakud mo ako nga may kaba-
kuran sa akon kalag.

4 Magadalayaw sa imo, oh lehoba,
ang tanan nga mga hari sa duta,

Kon makabati sila sang mga polong
sang imo baba.

5 Kag magakalanta sila sang mga da-

lanon ni lehoba,
Kay daku ang himaya ni lehoba.

6 Kay si lehoba mataas, kag sia na-

gatamud sa mapainubuson ;

Apang sa matinaastaason nagakilala

sia sa malayo pa.

7 Kon maglakat ako sa tunga sang
kalisdanan, ikaw m.agapabuhi sa akon

:

Batok sa kaakig sang akon mga kaa-

way pagauntayon mo ang imo kamut,
Kag pagaluwason ako sang imo too.

8 vSi lehoba magahimpit sang naha-
nungud sa akon.
Ang imo kaloo}^ oh lehoba, amo sa

gihapon.
Indi mo pagbayaan ang binuhatan

sang imo mga kamut.

Ang maaiigsalmos oagahiwat sing maiipayon sang

pagkamanginalamon sa nga (anan kag

gang katarungan sang Dios.

5a PangoJo nga musiko. Salmos ni

Dahid.

OH lehoba, ikaw nagausisa kag
nakakilala sa akon.

2 Ikaw nakakilala sang akon pagling-

kod kag sang akon pagtindug

;
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Nahantup mo kutub sa malayo ang
akon mga hunahuna.

3 Ang akon banas kag ang akon pag-
higda ginausisa mo,
Kag ginakilala mo sing himpit ang ta-

nan ko nga mga dalanon.

4 Kay wala pa ang polong sa akon
dila,

Kag yari karon, oh lehoba, ikaw na-

kahibalo sa iya nga tanan.

5 Sa likod kag sa atubangan gina-

ipit mo ako,
Kag sa ibabaw nakon ginabutang mo

ang imo kamut

:

6 Kinaadman ini nga tuman ka ma-
katilingala sa akon,
Tuman ka taas nga indi ako sarang

makahangup.

7 I Sa diin bala ako mapakadto sa

malayo sa imo Espiritu ?

I Kag sa diin bala ako malagyo sa ma-
layo sa imo atubangan ?

8 Kon magsaka ako sa kalangitan,

yadto ka didto,

Kag kon sa kaidadalman maghimo
ako sang talapakan nakon, yari karon
yadto ka man didto.

9 Kon kuhaon ko ang mga pakpak
sang pamanagbanag,
Kag magpuyo ako sa ukbung sang

dagat,

10 Didto bisan pa pagamandoan ako
sang imo kamut,
Kag pagakaptan ako sang imo too.

11 Kon magsiling ako: " Sa pagka-
matuud gid ang mga kadudulman ma-
gatabon sa akon,"
Ang amo ngakagab-ihon m.agasidlak

nahanangud sa akon,
12 Ang amo nga mga kadudulman in-

di madulum sa imo.
Kag ang kagab-ihon nagabanaag su-

bung sang adlaw,
Kaangay lamang sa imo ang mga ka-

dudulman kag ang suga.

13 Kay ikaw ang naghuman sang akon
mga tagimislon,
Gintabunan mo ako sa tiyan sang

akon il6y.

14 Ginadayaw ko ikaw, kay ginhu-
man mo ako sa tuman ka makahalanga-
wa, sa tuman ka makatillngala.

Mga makatilingala ang imo mga bi-

nuhatan,
Kag ang akon kalag nakakilala sini

sing maayo gid.

15 Wala matago sa imo ang akon
lawas,
Sang ginhuman mo ako sa tago,
Nga ginhabol sing mahupit sa mga

duug nga manuba sang duta.

16 Sang daw bihud pa ako nakita ako
sang imo mga mata,
Kag sa imo tolon-an napanulat na yad-

tong tanan kong mga adlaw,
Nga mga tinapat na sa wala pa sing

nag-abut ang bisan sino sa ila.

17 j Nga pagkamalahalon sa akon, oh
D OS, ang imo mga hunahuna !

i
Nga pagkadamu sang ila mga isip

!

18 Ken isipon ko sila, madamu pa
sila labi sang balas.

Sang nagamata ako, yaia pa ako sa

imo.

19 Oh Dios, kabay pa nga patyon mo
ang madauton

Busa, palagyo kamo sa akon, mga
tawo nga makidugoon.

2C Kay mga pamuyayaw ang ginasi-

ling nila batok sa imo,
Kag ang imo mga kaaway nagahinga-

lan sa walay pulus sang imo ngalan.

21 I Wala bala ako magadumut, oh
lehoba,
Sa m.ga nagadulumut sa imo,
Kag nagakangil-ad sa mga nagatilin-

dug batok sa imo ?

22 Ginakaakigan ko sila sa himpit nga
pagdumut,
Ginapakakaaway ko sila.

23 Usisaa ako, oh Dios, kag kilalaha

ang akon tagiposoon

;

Tilawi ako, kag kilalaha ang akon
mga hunahuna

;

24 Kag tan-awa kon sa akon may da-

lan sa kalautan,

Kag mandoi ako sa dalan nga walay
katapusan.

Si D&bid nagapangayo sang psgtabang sans Dios

batok sa isa ka kaaway nfa gambanaa

kag dimatarung.

Sa Pangolo nga musiko.

Dahid.

Salmos ni

iAr\ BAWIA ako, oh lehoba, sa tawo
i^vy nga malaut

;

Bantayi ako sa tawo nga malugus,
2 Nga nagapalahito sing kalainan sa

ila tagiposoon,

Kag nga nagatilipon sa adJawadlaw
nga sa inaway.
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3 Ginabaid nila ang ila mga dila su-

bung sang man-ug;
Dalit sang dalitan nga man-ug sa ida-

lum sang ila mga bibig. Sela.

4 Bantayi ako, oh lehoba, sa mga ka-

mut sang madauton

;

Pasalipdi ako sa tawo nga malugus,
Nga nagahunahuna sa pagbalabag sang

akon mga tikang.

5 Ginatagoan ako sing mga siod kag
mga lubid sang mga palabilabihon.

Nagahumlad sila sing sihod sa luyo
sang banas

;

Ginabutangan nila ako sing mga
tiglapak. Sela.

6 Nagasiling ako kay lehoba :
" Ikaw

among akon Dios ;

"

Linga, oh lehoba, ang tingug sang
akon mga pag-ampo.

7 lehoba nga Ginoo, kabakuran sang
akon kaluwasan,
Ikaw nagabutang sing tabon sa akon

olo sang adlaw sang mga hinganiban.
8 Ayaw ighatag, oh lehoba, sa mada-

uton ang iya mga handum
;

Ayaw igtugut nga madaug ang iya,

katuyoan, agud nga indisia magbugalon.
Sela.

9 Nahanungud sa olo sang mga naga-
lilibot sa akon,
Ang kalainan sang iya kaugalingon

nga mga bibig magatabon sa ila.

10 Ang mga baga magakalaholog sa

ibabaw nila.

Sia magapilak sa ila sa kalayo,
Kag sa mga madalum nga mga boho

nga didto indi sila magatilindug.
11 Ang tawo nga dilaan indi maga-

malig-on sa duta.

Ang malain magaayam sang tawo nga
malugus sa pagpukan gidsa iya.

12 Ako nakahibalo, nga si lehoba na-
gahimo sing katadlungan sa nalisdan,

Katarungan sa mga makalolooy.
13 Sa pagkamatuud gid, ang mga ma-

tarung magadalayaw sang imo ngalan.
Ang mga matadlung magapuluyo sa

imo atubangan.

Pangamuyo, agud nga pagpabakuron baiok sa

mga panulay.

Salmos ni Dahid.

AAA lEHOBA, sa imo nagapanawag
\i\ ako, dalidali"ka sa akon.
Linga ang akon tingug kon tawgon

ko ikaw.

2 Ang akon pangamuyo mapaham-
tang kunta sa imo atubangan, subung
sang isa ka pahamut

:

Ang paghayaw sang akon mga kamut,
subung sang halad sa kahaponon.

3 Batangi, oh lehoba, sing bantay
ang akon baba,
Bantayi ang gawang sang akon mga

bibig.

4 Indi pabayai nga maduyog ang
akon tagiposoon sa butang nga malain,
Sa paghimo sing mga butang nga

madauton upud sa mga nagabuluhat
sing kalautan,

Kag indi ako magkaon sang ila mga
kawilihan.

5 Kon ang matarung magsilot sa
akon, manginisa ko ini ka kabalas-
lan,

Kag kon magsabdong sia sa akon, ma-
nginisa ko ini ka lana sa ibabaw sang
akon olo

:

Ang akon olo indi magasikway sini.

Kay magapangamuyo pa ako sa ila

mga kalalat-an.

6 Kon ang ila mga hukom pinangha-
boy na sa mga pil-as,

Niyan mabatian ang akon mga po-
long, kay mga mayuyum sila.

7 Subung sang nagaidas kag naga-
pabangag sang duta,

Ipanabwag ang aton mga tul-an sa
baba sang lulubngan.

8 Apang sa imo, oh lehoba nga Ginoo,
imgattilok ang akon mga mata

;

Sa imo nagsalig ako. Ayawpagbulagi
ang akon kalag.

9 Bantayi ako sang mga siod nga
ginladlad nila sa akon,
Kag sang mga tiglapak sang mga

nagahilimo sing kalautan.
10 Magkalaholog sing tingub ang

mga madauton sa ila mga sihod,

Tubtub nga makaligad ako sing bug-
os.

Pangamuyo sa isa gid ka daku nga kataiagman.

Maskil ni Dahid. Paiigmnuyo nga
ginhimo niya sang didto sia

sa lungih.

\y[ O SA akon tingug nagatuaw ako
i^^ kay lehoba,
Sa akon tingug nagapangayo ako kay

lehoba.
2 Sa atubangan niya ginaula ko ang

akon panghakroy,
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Sa Atubangan niya nagapaliayag ako
sang akon pagbakho.

3 Sang ang akon espiritu ginlapyo sa

suliid nakon, nak'lala mo ang akon da-
lanon.

Sa dalan nga akon ginalaktan, gmlad-
ladan nila ako sing siod.

4 Tulok sa akon kamut nga too, kag
pamalandonga : wala gid sing sin-o nga
nakakilala sa akon,
Wala gid ako sing dalangpan ; wala

sing sin-o nga raagutitid sang akon
kalag.

5 Nagapanawag ako sa imo, oh lehoba

:

Nagasiling ako : " Ikaw among akon
dalangpan,
Kag ang akon bahin sa duta sang mga

buhi."

6 Dunga ang akon panaghoy, kay
tama gid sa akon kaluya

;

Bawia ako sa mga nagahingabut sa

akon, kay mga labiag makusug sila sa

akon.

7 Kuhaa ang akon kalag sa bilangoan,
agud nga dayawon ko ang imo ngalan.
Pagalibutan ako sang mga matarung,
Kon ikaw makahimo na sa akon sang

maayo.

Pangamuyo ni Dcbid, egud nga bawton sia sa

iya mga kaaway.

Salmos ni Ddbid.

•j^O OH lehoba, pamatii ang akon
«^^ pangamuyo, linga ang akon
mga pag-ampo,
Sabta ako tungud sang imo katutum,

tungud sang imo katarungan.
2 Kag indi ka magsulud sa paghukom

upud sa imo alagad,
Kay wala gid sing tawo nga buhi nga

matarung sa imo atubangan.

3 Kay ginahingabut sang kaaway ang
akon kalag,

Ginapiikan niya sa duta ang akon
kabuhi,
Ginpapuyo niya ako sa kadudulman

subung sang mga patay na.

4 Kag ang akon espiritu ginalapyo sa
sulud nakon,

Ginalisang ang akon tagiposoon sa
suliid nakon.

5 Nakadumdum ako sa sadtong mga
adlaw,
Nagapanghunahuna ako sang tanan

mong mga binuhatan.

Nagapamalandong ako sang mga bi-

nuhatan sang imo mga kamut.
6 Ginauntay ko ang akon mga ka-

mut sa imo

;

Ang akon kalag may kauhaw sa imo
subung sang duta nga nauhaw. Sela.

7 Sabta ako sing madali, oh lehoba,
nga nagakalipong ang akon espiritu.

Indi pagtagoa sa akon ang imo na-
wung,
Kag manginangay ako sang mga na-

gapalanaug sa lulubngan.
8 Paparaatia ako kutub sa kaagahon,

sang imo kalooy,
Kay sa imo nagasalig ako.
Pahibaloa ako sa dalan nga akon da-

pat pagalaktan,
Kay sa imo ginbayaw ko ang akon

kalag.

9 Luwasa ako sa akon mga kaaway,
oh lehoba

:

Sa imo nagadangiip ako.

10 Tudloi ako sa paghimo sang imo
kabubut-on, kay ikaw among akon
Dios.

Ang imo maayo nga espiritu mag-
mando sa akon sa duta nga matapan.

11 Tungud sa imo ngalan, oh lehoba,
buhia ako liwan.

Tungud sang imo katarungan kuhaa
ang akon kalag sa kalisdanan.

12 Kag tungud sang imo kalooy pa-
nasa ang akon mga kaaway,
Kag laglaga ang tanan nga mga ka-

sumpung sang akon kalag
;

Kay ako amo ang imo alagad.

Mga pagpasalamat tungud sang pagtabang saag

Dios, kag pangamuyo tungud saag

pagimpas.

Salmos ni Dahid.

AAA DALAYAWON si lehoba, nga
I I i akon Batongbantiling,
Nga nagatudlo sang akon mga kamut

sa pagpakigaway,
Kag sang akon mga tudio sa pagina-

way

;

2 Kalooy nakon kag akon kuta,

Mataas ko nga dalangpan, kag akon
Mamamawi,
Taming nakon, nga sa iya nagapali-

pod ako

;

Nga nagasakup sang akon banwa sa

idalum nakon.

3 Oh lehoba : l Sin-o bala ang tawo,
agud nga sa iya magkilala ka ?
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i Kon ang anak sang tawo, agud nga
magpanumdum ka sa iya ?

4 Ang tawo kaangay sia sangkadaya-
wan.
Ang iya mga inadlaw subung sila sang

landong nga nagataliwan.

5 Oh lehoba, pahuyuga ang imo kala-

ngitan kag panaug ka
;

Kamluta ang kabukiran kag mag-alaso
sila.

6 Pagpangilat-ka kag panasa sila;

Ipana ang imo mga baslay, kag paa-
laplaaga sila.

7 Untaya ang imj mga kamut kutub
sa kahitaasan

;

Tubsa ako kag kuhaa ako sa mga
madamu nga tubig,

Sa kamut sang mga inanak sang du-

muluong,
8 Nga ang ila baba nagahambal sing

kadayawan,
Kag ang ila too among to:) nga ma-

limbongon.
9 Oh Dios, sa imo buut ako maga-

kanta sing bag-ong kalantahon

;

Nga may salterio, may dekakordio
magakanta ako sa imo.

10 Ikaw ang nagahatag sing kaluwa-
san sa mga haii

;

Ang nagtubus kay Dabid nga imo
alagad sa madauton nga hinganiban

.

11 Tubsa ako kag luwasa ako sa

kamut sa'.Tg mga inanak sang dumu-
luong,
Nga ang ila baba nagahambal smg

kadayawan
Kag ang ila to 3 amo ang too nga

malimbongon.
12 Ang anion mga anak magmangin-

subung sang mga malambu nga tanum-
tanum sa ila pagkapamatan-on,
Ang amon mga anak nga babae ma-

nginsubung sang mga pamusud nga na-

basbasan sa bagay nga iya sang mga
balay nga harianon.

13 Ang anion mga damisag mangin-
puno, nga naamanan sang tanan nga
mga nagalinainlain nga nyas.

Ang amon mga kahayupan magdala-
mu sing linibolibo, kag napiilo ka lini-

bolibo sa amon mga latagon.

14 Ang amon mga kabakahan mag-
manginniapanlulanan sing maayo

;

Nga walay ginuhaban bisan buhin,
Bisan balo sa amon mga nakawaan.
15 Bulahan ang banwa nga may iya

sini«

Bulahan ang banwa nga ang iya Dios
amo si lehoba.

Kaayo, pagkadaku ka^ timaan sang Dios.

Salmos sa pagdayaw. Ni Dabid.

lAR PAGAPAKADAKUON ko i-

iHrvJ kaw, Dios nakon, Hari nakon.
Kag pagapakamaayohon ko ang imo

ngalan, sa katuigan kag sa gihapon.
2 Sa adlawadlaw pakamaayohon ko

ikaw,
Kag pagadayawon ko ang imo ngalan

sa katuigan kag sa gihapon.

3 Daku si lehoba kag takus sang daku
gid nga pagdayaw,
Kag ang iya pagkadaku indi sarang

matungkad.
4 Isa ka kaliwatan magahiniaya sang

imo mga binuhatansa isa ka kaliwatan,

Kag pagaibantala niia ang imo mga
kaisug.

5 Buut ako magpamalandong sang
katahuman sang himaya sang imo pag-
kahalangdon,
Kag sang imo mga makatilingala nga

mga binuhatan.
6 Kag ang pagkamakahaladluk sang

imo mga kaisug pagaipamolong sang
mga tawo

;

Kag ako magasugid sang imo mga
pagkadaku.

7 Pagaibantala nila ang handumanan
sang imo daku nga kaayo,
Kag pagakantahon nila ang imo kata-

rungan.
8 Maloloyon kag mahinoklogon amo

si lehoba,
Inanay sa pagpangakig kag daku sa

kalooy.

9 Maayo si lehoba sa tanan,

Kag ang iya mga kalooy sa ibabaw
sang iya mga binuhatan.

10 Nagadayaw sa imo, oh lehoba, ang
tanan mo nga mga binuhatan,

Kag nagapakamaayo sa imo ang imo
mga balaan.

11 Ginahambal nila ang himaya sang
imo ginharian,

Kag ginabantala nila ang imo kaba-
kuran,

12 Agud nga makilala sang mga ina-

nak sang mga tawo ang imo mga ka-

isug,

Kag ang himaya sang pagkahalangdon
sang imo ginharian.
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13 Ang imo ginharian among ginha-

rian sa tanan nga mga katuigan,

Kag ang imo pagkaginoo nagalawig
sa kaliwatan kag kaliwatan.

14 Ginaagubay ni lehoba ang tanan
Ega mga nagakapukan,
Kag ginapatindug niya ang tanan nga

mga ginapigus.

15 Ang mga mata sang tanan naga-
hulat sa imo,
Kag ikaw nagahatag sa ila sang ila

kalan-on sa iya panag-on
;

16 Ginahumlad mo ang imo kamut,
Kag ginabusug mo sing pagkamaayo

ang handum sang tanan nga nagakabuhi.

17 Matarung si lehoba sa tanan niya
nga mga dalanon,
Kag maloloy-on sa tanan niya nga

mga binuhatan.

18 Malapit si lehoba sa tanan nga
mga nagapanawag sa iya,

Sa Tanan nga mga nagapanawag sa

iya sing minatuud.

19 Ginatuman niya ang handum sang
mga nagakahadluk sa iya,

Ginapamatian man niya ang ila pa-
naghoy kag ginaluwas niya sila.

20 Si lehoba nagabantay sa tanan nga
nagahigugma sa iya;

Apang nagalaglag sia sang tanan nga
mga madauton,

21 Ang akon baba magbantala sang
pagdayaw kay lehoba,
Kag magpakamaayo ang tanan nga

unud sang imo balaan nga ngalan sa
katuigan kag sa gihapon.

Ang kaluyahon sang tawo ; &ag katutum

sang Dios.

1AR DALAYAWON si lehoba.
1^^ Dayawa, oh kalag ko, si lehoba.
2 Pagadayawon ko si lehoba sa bug-

os ko nga kabuhi.
Magaambahan ako sa akon Dios sa

nagakabuhi pa.

3 Indi kamo magsalig sa mga dunga-
non,

Bisan sa anak sang tawo, nga sa iya
wala sing kaluv/asan.

4 Nagagowa aqg iya espiritu, naga-
balik sa iya duta ;

Sa sadtong adlaw nagakadula ang iya
mga hunahuna.

5 Bulahan yadto nga ang iya kabulig
amo ang Dios ni lakob,

Nga ang iya paglaum yara kay leho-
ba nga iya Dios.

6 Sia naghimo sang mga langit kag
sang duta,
Sang dagat, kag sang tanan nga yara

sa iya

;

Sia nagabantay sang kamatooran sa
gihapon.

7 Sia nagahimo sing katadlungan sa
mga pinigus

;

Sia nagahatag sing tinapay sa mga
gutum.

Si lehoba nagabuhi sang mga bini-
lango

;

8 Si lehoba nagapamuklat sang mga
mata sang mga bulag.

Si lehoba nagabangon sang mga na-
pukan

;

Si lehoha nagahigugma sa mata-
rung.

9 Si lehoba nagabantay sang mga
dumuluong,

Sia nagabangon sang ilo kag sang
balo nga babae

;

Apang ginaukay niya ang dalan sang
mga madauton.

10 Nagahari si lehoba sa gihapon;
Ang imo Dios, oh Sion, sa kaliwatan

kag sa kaliwatan.
Dalayawon si lehoba.

Laygay sa pagdayaw sa Dios tunjud sang tanaa
nga kaayohan nga iya ginhimo sa iya banwa.

iAJJ DAYAWA-NINYO si lehoba,
*^' Kay maayo ang mag-ambahan
sa aton Dios

;

Kay mayuyum kag magayon amo
ang pagdayaw.

2 Si lehoba nagapatindug sang Jeru-
salem,
Nagatipon sia sa mga sinobol sa Is-

rael.

3 Sia nagaayo sang mga boong sa
tagiposoon,
Kag nagabugkos sang ila mga pilas.

4 Sia nagatatap sang kadamuon sang
mga bitoon,

Sia nga nagatawag sa ila sang ila

mga ngalan.

5 Daku amo ang aton Ginoo, kag ang
iya gahum dimatunkad.
Kag ang iya ihibalo walay dulunan.
6 Si lehoba nagabayaw sang mga

mapainubuson

;

Nagapapaubus sia sang mga madau-
ton tubtub sa duta.
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7 Alambahan-kamo kay lehoba nga
may pagdayaw,
Alambahan-kamo nga may arpa sa

aton Dios.

8 Sia nagatabon sang mga kalangitan
sing mga gal-um,

Sia amo ang nagaaman sang ulan nga
sa duta

;

Sia amo ang nagapapatubo sing hila-

mon sa kabukiran.

9 Sia nagahatag sa kasapatan sangila
kalan-on,

Kag sa mga buto sang mga uwak nga
nagasiliyagit.

10 Wala sia nagakahamuut sa kaba-
kuran sang kabayo,
Bisan nagakalipay sia sa mga paa

sang tawo.
11 Nagakahamuut si lehoba sa mga

nagakalahadl'dk sa iya,

Kag sa mga nagahululat sa iya

kalooy.
12 Himayaa si lehoba, Jerusalem :

Dayawa ang imo Dios, Sion.

13 Kag ginabakud niya ang mga pin-

tal sang imo mga gawang;
Ginapakamaayo niya ang imo mga

anak sa sulud nimo.

14 Sia nagabutang sa imo dulunan
sang paghidaet

;

Sia nagabusug sa imo sa tambok sang
trigo,

15 Sia nagapadala sang iya sogo sa

duta,

Sa madasig gid nagadalagan ang iya

polong.
16 Sia nagahatag sang niebe subung

sang delana,
Nagawaraag sia sing maputi nga hielo

subung sang abo,

17 Sia nagapilak sang hielo subung
nga mga tinipiktipik

;

Sa atubangan sang iya tugnaw I sin-o

bala ang mabuhi ?

18 Nagapadala sia sang iya polong,

kag nagatunaw sa ila

;

Ginapahuyup niya ang iya hangin,

kag nagailig ang mga tubig.

19 Sia nagapahibalo sang iya mga
polong kay lakob,

Sang iya mga palatukuran kag mga
tulumanon kay Israel.

20 Wala niya pagbuhata ang subung
sini sa bisan kay sin-o nga tawo,
Kag wala sila magakilala sang imo

mga tulumanon. Dayawa-ninyo si le-

hoba.

Aflg bug'os nia tinu^a magdayaw kay lehoba.

1AP DAYAWA-NINYO si lehoba.
» • O Dayawa-ninyo si lehoba kutub
sa mga langit,

Dayawa-ninyo sia sa mga kataasan.
2 Dayawa-ninyo sia, kamong tanan

nga iya mga manugtunda.
Dayawa-ninyo sia, kamong tanan nga

iya mga kasoldadosan.

3 Dayawa-ninyo sia, adlaw kag bu-
lan.

Dayawa-ninyo sia, kamong tanan nga
masidlak nga mga bitoon.

4 Dayawa-ninyo sia, mga kalangitan
sang mga kalangitan
Kag kamo nga mga tubig nga yara sa

ibabaw sang mga langit.

5 Magdalayaw sila sang ngalan ni le-

hoba ;

Kay sia nagsogo, kag natuga sila.

6 Gintukud sila niya sa gihapon sa

mga katuigan,
Ginbutangan niya sila sing sogo, nga

indi magataliwan.

7 Dayawa-ninyo si lehoba kutub sa

duta,

Mga dragon kag kaitio tanan nga mga
kadadalman

;

8 Ang kalayo kag ang hielo, ang
niebe kag ang alisngaw,

Ang hangin sang unus nga nagatu-
man sang iya polong

;

9 Ang mga bukid kag ang tanan nga
mga kabakoloran,
Angkahoy nga nagapamunga kag ang

tanan nga mga sedro
;

10 Ang mga sapat nga mapintas kag
ang tanan nga mga kasapatan,

Mga nagasalagnoy sa duta kag mga
nagalulupad

;

11 Ang mga hari sang duta kag ang
tanan nga mga banwa,
Ang mga dunganon kag ang tanan nga

mga hukom sang duta

;

12 Ang mga pamatan-on nga lalaki

kag mga babae,

Mga tigulang kag mga bata

:

13 Magdalayaw sila sang ngalan ni

lehoba,
Kay lamang ang iya ngalan among

mataas.

Ang iya himaya yara sa ibabaw sang
duta kag sang mga langit.

14 Kag ginpatindug niya ang sungay
nga sa iya banwa.
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Ang pagdayaw sang tanan niya nga
mga balaan,

Nga sa mga inanak ni Israel, ang ban-
wa nga malapit sa iya.

Dalayawon si lehoba.

Laysay sa mga matutum sa pafdayaw sa ila Dios.

1AQ DALAYAWON si lehoba.
I • v7 Alambahan-kamo kay lehoba
sing isa ka bag-o nga kalantahon,
Kag sang iya pagdayaw sa katiling-

ban sang mga balaan.

2 Magkasadya si Israel sa iya Magbu-
buhat.
Ang mga inanak sa Sion magkalali-

pay sa ila Hari.

3 Dayawon nila ang iya ngalan nga
may paglinuksolukso.
Mag-alambahan sila sa iya kadunga-

nan sa tunug sang tambor kag arpa.

4 Kay si lehoba nagapangalipay sa
iya banwa

:

Ginapakamaayoayo niya ang mga ma-
painubuson nga may kaluwasan.

5 Magkalalipay ang mga balaan nga
may himaya,
Mag-alambahan sila sa ila mga hig-

daan.
6 Ang mga pagdayaw sa Dios yara

sa ila mga baba,
Kag mga hinganiban nga duha sing

sulab sa ila mga kamut,
7 Sa paghimo sing pagtimalus sa

mga kataw^ohan,
Kag silot sa mga kabanwaanan.

8 Sa paggapus sa ila mga hari sing
mga talikala,

Kag sang ila mga kadalagkuan sing
mga pandug nga salsalon,

^
9 Sa pagbutang sa ila sa buhat sang

sinulat nga paghukom.
Ini nga kadunganan iya sang tanan

niya nga mga balaan.
Dalayawon si lehoba.

Ang tanan nga mga binuhat magdalayaw sa Dios.

-jCrv DALAYAWON si lehoba.
•'^^ Dayawa-ninyo ang Dios sa iya
balaan nga Puluy-an.
Dayawa-ninyo sia sa nahumlaran

sang iya kabakuran.
2 Dayawa-ninyo sia tungud sang iya

mga kabantugan.
Dayawa-ninyo sia sono sang pag-

kadimatungkad sang iya pagkadaku.
3 Dayawa-ninyo sia sa tingug sang

budyong

;

Dayawa-ninyo sia nga may salterio
kag arpa;

4 Dayawa-ninyo sia nga may tambor
kag linuksolukso

;

Dayawa-ninyo sia nga may tunog
sang kuerdas kag sang lantoy

;

5 Dayawaninyo sia nga may mga
apiping nga mga matagsing

;

Dayawa-ninyo sia nga may mga
apiping nga matunug.

6 Ang tanan nea nagaginhawa mag-
dayaw kay lehoba.
Dalayawon si lehoba.
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ANG

MQA HULUBATON.

Pag-amaa.

4 ANG MGA HULUBATON ni Sa-
I lomon, nga anak ni Dabid, nga hari

sa Israel,

2 Nga sa pagkilala sing kaalam kag
sing tinon-an,

Sa paghangup sang mga polong nga
sa itiibalo

;

3 Sa pagbaton sing tinon-an nga sa

maayo nga ihibalo,

Sa katarungan, sa katungdanan kag
sa katadlungan

;

4 Sa paghatag sa mga kulangkulang
sing pagkaugdang,
Sa pamatan-on sing kaalam kag sing

pagtalastas.

5 Magpamati ang maalara, kag mag-
dugang sa pagtolon-an,

Kag ang tawo nga mahangponon
mag-angkon sing pagkaugdang,

6 Sa paghangup sing palaangiran kag
sing kasaysayan,
Sang mga polong sang mga maalam

kag sang ila mga paktakon.

Ayaw pagpadayaa an^ mga makasasaia.

7 Ang kahadluk kay lehoba amo ang
kamunoan sang kaalam

;

Ang mga buangbuang nagatamay
sang kaalam kag sang tinon-an.

8 Pamatii, anak ko, ang tinon-an sang
imo amay,
Kag ayaw pagbayai ang kasogoan

sang imo iloy,

9 Kay manginpurungpurung sila sang
bugay sa imo olo,

Kag mga gulonggulong sa imo liog.

10 Anak ko, kon ang mga makasasaia
maluyag magdaya sa imo,
Ayaw ka pagpanangdo.

11 Kon magsiling sila :
" Upud ka sa

amon. Magabutang kita sing puot sa

pagula sing dugo,

Magatago kita sing siod batok sa
walay sala, sa waiay kabangdanan.

12 Pagatunlon naton sila nga mga
buhi, subung sang lulubngan,
Kag mga bilog, subung sang mga na-

gapanaug sa mga boho.

13 Magapangita kita sing mga mangad
nga malahalon sa tanan nga mga bagay,
Pagapun-on naton ang aton mga balay

sang inagaw.

14 Igatumbo mo sa tunga namon ang
imo kapalaran

;

Manginisa lamang ka puyo kita nga
tanan."

15 Anak, indi ka maglakat sa dalan
upud sa ila,

Ipahilayo sa malayo ang imo mga till

sa ila mga banas

;

16 Kay ang ila mga till nagadalagan
sa kalainan,

Kag nagadalalidali sila sa pagpatolo
sing dugo.

17 Kay walay pulus nga iladlad ang
sapyod
Sa atubangan sang mga mata sang

tanan nga may mga pakpak.
18 Apang ini sila sa ila kaugalingon

nga dugo ginabutangan nila sing puot,

Kag ginapanilagan nila sa tago ang
ila gid nga kalag.

19 Amo ini sila ang mga banas sang
tanan nga nagakaibog sang pagdaug :

Aug Pagdaug nagakuha sang kabuhi
sang iya mga tagiya.

^iga laygay sang halangdon nga kaaiam.

20 Ang kaalam nagsingit sa gowa

;

Sia nagapataas sang iya tingug sa mga
balaligyaan.

21 Nagasingit sia sa mga duug nga
magahud

;

Sa mga salamputan sang mga gawang,
sa banwa, nagamitlang sia sang iya mga
pololongon.
22 iTubtub pa san-o bala, oh mga
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1.23. MGA HULUBATON. 2.14.

kulangkulang, magahigugma kamo sang
pagkakulangkulang,
Kag ang mga mauligyaton bala raaga-

kalipay sa paguligyat,

Kag ang mga buangbuang magadumut
sangkaalam ?

23 Pagbalalik-kamo sa akon pagsab-

dong.
Yari karon, pagaipasagahay ko sa inyo

ang akon Espiritu,

Kag pagaipakilala ko sa inyo ang
akon mga polong.

24 Tungud kay nagapanawag ako,

kag kamo nagadum.ili sa pagpaaiati,

Tungud kay ginaunlay ko ang akon
kamut, kag walay bisan sin-o nga maga-
sapak

;

25 Kondi nga ginsikway ninyo ang
tanan ko nga laygay,

Kag ang akon pagsabdong wala ninyo
pagkaluyagi

:

26 Ako man magakadlavv sa inyo, sa

inyo kalalat-ar^,

Kag magauligyat ako, kon mag-abut
sa inyo ang inyo kakulba

;

27 Kon magkari subung sang isa ka
unus ang inyo kakulba,

Kag ang inyo kalalat-an mag-abut
subung sang isa ka bagyo,
Kon sa ibabaw ninyo mag-abut ang

kalisud kag ang kangitngitan.

28 Niyan pagatawgon nila ako, kag
indi ako magasabat

;

Pagapangitaon nila ako, kag indi nila

ako makita.

29 Tungud kay ginkaakigan nila ang
kinaadman,
Kag wala nila pagpilia ang kahadluk

kay lehoba,

30 Bisan ginkaluyagan nila ang akon
laygay,
Kag gintamay nila ang tanan ko nga

mga pagsabdong,
31 Magakaon sila sang bunga sang

ila dalanon,
Kag magakalabusug sila sa ila gid

nga mga laygay.

32 Kay ang paglalis sang mga kulang-
kulang nagapatay sa ila,

Kag ang pahuway sang mga buang-
buang nagapadula sa ila.

33 Apang ang nagapamati sa akon,
magapuyo sing masinaligon gid,

Kag sa palalipdan sang kakulba sang
kalainan.

Ang bimaya kag kapuslanaa saag kaalam.

SANAK ko, kon batunon mo ang mga
pinolongan

Kag ang akon mga sogo pagbantayan
mo sa sulud nimo,

2 Sa pagpatalupangud sang Imo idulu-

ngug sa kaalam,
Kag kon pahuyugon mo ang imo tagi-

posoon sa ihibalo

;

3 Hoo, kon raagtawag ka sa pagha-
ngup,
Kag kon sa ihibalo pagbayawon mo

ang imo tingug,

4 Kon subung sang pilak pangitaoa
mo sia,

Kag kon pagkutkuton mo sia subung
sang mga bahandi nga natago :

5 Niyan mahangup mo ang pagka-
hadlukkay lehoba,
Kag makita mo ang pagkilala sang

Dios.

6 Kay si lehoba nagahatag sing kaa*
lam ;

Kag sa iya baba nagagikan ang ki-

naadman kag ang ihibalo ;

7 Sia nagatigana sang maayo nga
kaalam nga sa matadlung,
Nga taming sa mga nagalalakat sa

katadlungan

;

8 Kay nagatabang sia sang mga ba-
nas sang katungdanan,
Kag nagabantay sia sang dalan sang

iya mga balaan.

9 Niyan magahangup ka sang kataru-
ngan, sang katungdanan kag sang katad^
lungan,
Kag sang tanan nga maayong paagi.
10 Kag ang kaalam magasuludsa imo

tagiposoon,
Kag ang kinaadman manginkahala-

mut-an sa imo kalag,

11 Ang kabut-anan magapulaw sa
ibabaw nimo,
Ang ihibalo magabantay sa imo,
12 Sa pagluwas sa imo sa malain nga

dalanon,
Sang mga tawo nga nagahalambal

sang mga butang nga malinapason,

13 Sang mga nagabiliya sang mga
banas nga matadlung,
Sa paglakat sa mga m.adulum nga da-

lanon,

14 Nga nagakalalipay sa paghimo
sing kalainan,

Nga nagapalanghugyaw sa katiko^q
sang tawo nga malain,
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2. 15. MGA HULUBATON. 3.21.

15 Nga ang ila mga banas mga tiko,

Kag mga likoliko ang ila mga alag-

yan;
16 Sa pagluwas sa imo sa babae sang

jban,

Sa babae nga dumuluong, nga nagaolo-

olo sa iya mga pinolongan,

17 Nga nagabiya sia sa abyan sa iya

pagkapamatan-on,
Kag nagakalipat sang katipan sang

iya Dios

;

18 Kay ang iya balay nagasalup sa ka-

matayon,
Kag ang iya mga banas tiagapadiilong

nayon sa mga minatay.

19 Ang bisan sin-o nga makasulud
sa iya indi na magabalalik,

Bisan makadangat pa sia sang mga
banas sang kabuhi.

20 Subung sini magalakat ka sa dala-

non sang mga maayo,
Kag magabantay ka sang mga banas

sang mga matarmig

;

21 Kay ang mga matadlung magapu-
luyo sa duta,

Kag ang mga lubus magapaladayon
sa iya

;

22 Apang ang mga malauton pagaut-

don sa duta,

Kag 'ang mga m.alinapason pagapan-
gabuton sa iya.

3ANAK ko, indi ka magkalipat sang
akon kasogoan,

Kag ang imo tagiposoon magbantay
sang akon mga sogo.

2 Kay pagaidugang nila sa imo ang
kalawigon sa imo mga adlaw,

Ang mga tuig sa imo kabuhi kag sa

imo paghidaet.

3 Ang pagkalooy kag ang kamatooran
indi magbiya sa imo ;

Igaid sila sa imo liog, isulat sila sa

tapitapi sang imo tagiposoon ;

4 Kag makakita ka sing bugay kag
maayong pagpakamahal,
Sa mga mata sang Dios kag sang mga

tawo.

5 Magsalig-ka kay lehoba sa bug-os
mong tagiposoon,
Kag indi ka magsandig sa imo kabut-

anan.
6 Kilalaha sia sa tanan mo nga mga

dalanon,
Kag sia gid magapatadlung sang imo

mga banas.

7 Indi ka magpakaalam sa imo kau-
galingon nga mga mata ;

Pagkahadluk-ka kay lehoba kag pala-

yoka sa malain.
8 Kay mangintambal ini sa imo

pusod,
Kag pabugnaw sa imo mga tul-an.

9 Padungi si lehoba sang imo mga
pagkabutang,
Kag sang mga panganay sang tanan

mo nga mga bunga;
10 Kag manginpuno ang imo mga da-

misag sa kabugana,
Kag ang imo mga ipitan magaalawas

sang duga sang ubas.

11 Ayaw igsikway, anak ko, ang silot

ni lehoba

,

Bisan magmaugtanon-ka sang iya pag-
sabdong.

12 Kay ang ginahigugma ni lehoba,
ini ginasilotan niya,

Subung sang amay sa anak nga iya

nahamut-an.

13 Bulahan ang tawo nga makakita
sing kaalam,
Kag nga makadangat sing ihibalo

;

14 Kay ang iya ibalaligya labing ma-
ayo sang ibalaligya nga pilak,

Kag ang iya kapuslanan labi pa sang
ulay nga bulawan.

15 Labing mahal pa sia sang mga
mutya,
Kag bisan ano nga butang nga imo

mahamut-an, indi sarang ikapaangid sa

iya.

16 Ang kalawigon sang mga adlaw
yara sa iya kamut nga too,

Sa iya wala mga mangad kag ka-
dunganan.

17 Ang iya dalan mga dalan nga ma-
hamut-an,
Kag ang tanan niya nga mga banas,

paghidaet.
18 Sia amo ang kahoy sang kabuhi

sang mga nagakulupo sa iya
;

Kag manginbulahan ang bisan sin-o

nga nagahawid sa iya.

19 Si lehoba sa kaalam gintukud niya

ang duta,

Ginpalig-on niya ang mga langit nga
may ihibalo.

20 Sa iya kinaadman nagpilihak ang
mga kadadalman,
Kag ang mga gal-um nagpatubud sing

mga tun-og.

21 Anak ko, indi pagibulag sila sa
I imo mga mata.
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3.22. MGA HULUBATON. 4. 13.

Bantayi ang maayong kaalam kag ang
katalastasan.

22 Kag manginkabuhi sila sa imo
kaldg,

Kag bugay sa imo liog :

23 Niyan magalakat ka sa imo dala-

non sing masinalig-on gid,

Kag ang imo tiil indi makasandad.
24 Kon maghigda ka, wala ka sing

kahadluk

;

Kag kon maghigda ka na, ang imo ka-

tologon manginhamook.
25 Indi pagakahadlukan ang hinali

nga kakulba,
Bisanangkagulub-an sangmga malau-

ton, kon mag-abut sila,

26 Kay si lehoba manginimo salali-

gan,

Kag sia magabantay sa imo tiil, agud
nga indi mabalitangan.

27 Ayaw pagdumilii ang kaayohan sa

mga nagakinahanglan sa iya,

Kon may gahum sa imo mga kamut
sa paghimo sini.

28 Indi ka magsiling sa imo isigka-

tawo :
" Lakat-ka, kag balik-ka : buas

pagahatagan ta,"

Kon may dira ka tiga iniighatag sa iya.

29 Ayaw ka pagpadugi sing malain
batok sa imo isigkatawo,
Sang nagapuyo sia nga may pagsalig

sa imo.

30 Ayaw ka pagpakigkasaba bisan
kay sino-o sa walay kabangdanan,
Kon sia wala makadaut sa imo.

31 Ayaw ka pagkaliisa sa tawo nga
mapiguson,
Bisan magpili ka sing bisan ano sang

iya mga dalanon

;

32 Kay ang malinapason kangil-aran
sia ni lehoba,
Apang ang iya pagkahirop yara upud

sa mga matadlung.

33 Ang pagpakamalaut ni lehoba ya-
ra sa balay sang malauton,
Apang sia nagapakamaayo sang pu-

luy-an sang mga matarung,

34 Sa pagkamatuud sia nagayubit sa
mga mayubiton,
Apang nagahatag sia sing bugay sa

mga mapainubuson.

35 Ang mga maalam magapanubli
sing himaya,
Apang ang pagkahuya amo ang kada-

yawan sang mga buangbuang.

saMga laygay sa pagdangat sang kaalam kag

pagfalikod sa mga dalanon sang oiga

dimatinahoron sa Dios.

4PAMATI-KAMO, mga anak ko,
sang tinon-an sang isa ka amay,

Kag magmatalupangdon-kamo, agud
nga makakilala kamo sang pagkabut-
anan.

2 Kay maayong pagtolon-an ang gi-

nahatag ko sa inyo

;

Ayaw ninyo pagbayai ang akon ka-

sogoan.

3 Sang ako anak sang akon amay,
Nga bataon kag bugtong sa atubangan

sang akon iloy,

4 Sia nagtudlo sa akon kag nagsiling
sa akon

:

Hupti sa imo tagipasoon ang akon
mga polong

;

Bantayi ang akon mga sogo kag ma-
gakabuhi ka.

5 Angkon-ka sing kaalam, angkon-ka
sing pagkabut-anan

;

Indi ka magkalipat sa iya, bisan mag-
talikod ka sa mga pinolongan sang
akon baba.

6 Indi mo sia pagbayaan, kag sia ma-
gabantay sa imo

;

Higugmaa sia, kag sia magatipig sa
imo.

7 Ang kamunoan sang kaalam amo

:

Angkon-ka sing kaalam,
Kag labi pa sa bug-os mong pagka-

butang, angkon-ka sing pagkabut-anan.
8 Pakadakua sia, kag sia magapaka-

daku sa imo ;

Sia magapahimaya sa imo, kon mag-
hakus ka na sa iya.

9 Sia magabutang sa imo olo sing pu-
rungpurung sang bugay,
Kag diadema sa kagayonan paga-

itugyan niya sa imo.
10 Pamati-ka, anak ko, kag batuna

ang akon mga pinolongan,
Kag pagapadamuon ang mga tuig sang

imo pagkabuhi.
11 Ang dalan sang kaalam ginatudlo

ko sa imo,
Kag sa mga banas nga mga matad-

lung ginadul-ong ko ikaw.
12 Kon ikaw maglakat, indi magkili-

tid ang imo mga tikang,

Kag kon ikaw magdalagan, indi ka
makasandad.

13 Hupti ang tinon-an ; ayaw sia pag-
buhii;
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4.14. MGA HULUBATON. 5.14.

Bantayi ini, kay sia among imo ka-

buhi.

14 Ayaw ka pagsulud sa banas sang
mga malauton,
Bisan magkadto-ka sa dalan sang mga

malain.

15 Likaw-ka sa iya, ayaw ka pag-agi

sa iya

;

Bayai sia kag maguna ka.

16 Kay wala sila magakalatolog, kon
indi sila makabuhat sing malain,

Kag pagakuhaon sa ilaangkatologon,
kon wala sila sing mapukan.

17 Kay nagakaon sila sang tinapay
sang kalainan,

Kag nagainum sila sang alak sa kalu-

gusan.
18 Apang ang banas sang mga mata-

rung subung sang kapawa sang pama-
nagbanag,
Nga ang iya kasilaw nagaamatamat

pagdugang, tubtub nga ang adlaw mag-
himpit.

19 Ang dalan sang mga malauton
subung sang kadudulman

:

Wala sila makahibalo sang ila gina-

sandad.
20 Anak ko, magmatalupangdon-ka

sa akon mga polong,

Ihuyog ang imo idulungug sa akon
mga pinolongan

;

21 Ayaw sila pagipalayo sa imo mga
mata,
Tagoa sila sa tunga sang imo tagipo-

soon.
22 Kay kabuhi sila sa tanan nga ma-

kakita sa ila,

Kag bulong sa bug-os nila nga unud.

23 Labi pa sang tanan nga butang
nga tinago, bantayi ang imo tagiposoon

;

Kay sa iya nagagikan ang mga ilig

sang kabuhi.

24 Ibulag sa imo ang pagkalalang

sang baba,
Kag ipahilayo sa imo ang kalautan

sang mga bibig.

25 Ang imong mga mata magtulok sa

matadlung sa unhan,
Kag ang imo mga ilalakub magpala-

dulong sing matadlung sa imo atuba-

ngan.
26 Timbanga ang banas sang imo

mga till,

Kag ang tanan nimo nga mga dalanon
manginmalig-on.
27 Ayaw ka pagbuyo sa too, bisan sa

wala

:

Ipalayo ang imo tiil sa malain.

5 ANAK ko, magmatalupangdon-ka
sa akon kaalam,

Ihuyog ang imo idulungug sa akon
ihibalo,

2 Agud nga bantayan mo ang maalam
nga hunahuna,
Kag agud nga ang imo mga bibig mag-

huput sing kinaadman.
3 Kay ang mga bibig sang diimuluong

nga baba nagapaagay sing dugos,
Kag ang iya alingagngag labing ma-

danlog pa sang lana
;

4 Apang sa iya katapusan mapait sia

subung sang ahenho,
Matalum subung sang hinganiban nga

duha sing talum.

5 Ang iya mga tiil nagapanaugsaka-
matayon,
Ang iya mga tikang nagalambut sa

inpierno.

6 Tungud kay wala sia magausisa
sang dalan sang kabuhi,

Ang iya mga banas mga talang nga
wala sia makahibalo.

7 Busa karon, mga anak, pamatii-
ninyo ako,

Kag indi kamo magpalayo sa mga
pinolongan sang akon baba.

8 Ipalayo sa iya ang imo dalan
Kag indi ka magpalapit sa salamputan

sang iya balay,

9 Basi pa kon ihatag mo sa iban ang
imo dungug,
Kag ang imo mga tuig sa tawo nga

mapintas

;

10 Basi pa kon magkalabusug ang mga
dumuluong sang imo kusug,

Kag ang imo buluhaton yara sa balay
sang dumuluong,

11 Kag magnguyrguy ka sa imo kao-
lehian,

Kon mahagas na ang imo unud kag
ang im.o lawas

;

12 Kag nga indi ka magsiling :
"

\ Pa-
ano nga ginkaakigan ko ang tinon-an,

Kag ang akon tagiposoon nagtamay
sang pagsabdong,

13 Kag wala ako magpamati sang ti-

ngug sang mga nagtudlo sa akon,

Kag sa mga nagatoon sa akon wala
ko pagihuyog ang akon idulungug 1

14 biyotay na lamang maholog ako
sa tanan nga kalainan,

Sa tunga sang katipunan kag sangka-
tilingban."
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5.15. MGA HULUBAtON. 6.19.

15 Inum-ka sang tubig sa imo toong,

Kag sa mga ilig gikan sa imo bobon.
16 I Nagailig bala sa gowa ang imo

mga tuburan,
Kag sa mga dalan ang imo mga suba

sang tubig ?

17 Manginimo lamang sila,

Kag indi nga sa mga dumuluong upiid

sa imo.
18 Pagpakamaayohon ang imo tubu-

ran,

Kag pagpangalipay-ka sa asawa sa

imo pagkapamatan-on,

19 Nga usa nga mahigugmaon kag
maayoayo nga gasela.

Ang iya mga dughan maghubug sa

imo sa tanan nga dag-on,
Ang iya gugma magwili sa imo sa

gihapon.
20 Kag I kay ngaa bala, anak ko,

magwili ka sa babae sang iban,

Kag maghakus ka sang dughan sang
isa ka dumuluong nga babae ?

21 Kay yara sa mga mata ni lehoba
ang mga dalanon sang tawo,
Kag nagausisa sia sang tanan niya nga

mga dalan.

22 Magadakup sa malauton ang iya

kaugalingon nga mga kalautan,
Kag pagahigtan sia sang mga lubid

sang iya sala.

23 Sia mamatay nga walay tinon-an,

Kag pagaguyuron sia sang lakas ka
daku sang iya kabuangon.

Lsygay sa indi magmanginmanugpasalig.—Pito ka

butang nga mga kalangil-aran kay lehoba.

6 ANAK ko, kon nanginmanugpasalig
ka sa imo isigkatawo,

Kon nagpakpak ka sang imo kamut sa
isa ka dumuluong,

2 Nahigtan ka sang mga pinolongan
sang imo baba,
Kag nabilango ka sa mga pinolongan

sang imo baba.

3 Busa himoa ini, anak ko, kag pa-
nginluwas-ka,
Kay maholog ka sa kagamhanan sang

imo isigkatawo

:

Lakat, pagyaub-ka, kag padayon-ka
sa imo isigkatawo.

4 Ayaw pagpatologa ang imo mga
mata,
Bisan pagpatuyohon ang imo mga

ilalakub.

5 Panginluwas-ka subung sang usa sa
kamut sang mangangayam,
Kag subung sang pispis s.i kamut sang

mananapyod.
6 Kadto-ka sa subay, oh matamad

;

Tan-awa ang iya mga dalanon kag
magpakamaalan-ka,

7 Nga sia sa wala sing pangolo,
Bisan manugtatap, bisan manugga-

hum,
8 Walay sapayan nagaaman s".a sa ti-

ngadlaw sang iya kalan-on,
Kag nagatipon sia sa ani sang iya

kalanon.

9 Matamad, l tubtub pa bala san-o ang
imo pagtolog?

I San-o pa ikaw magabangon sa imo
katologon ?

10 Diyotay pa nga katologon, diyotay
pa nga katuloyhon,
Kag pagsampaway sing diyot sang

kamut nga sa paghigda
;

11 Kag sa sini magaabut ang imo
kaimolan, subung sang buyong,
Kag ang imo kinahanglan, subung

sang tawo nga may taming.
12 Tawo nga yawan-on among tawo

nga malauton,
Nga nagalakat nga may kalalang sa

baba,

13 Nga nagapangilay ang mga mata,
Nga nagahambal upud ang iya mga

tiil,

Nga nagapatimaan sang iya mga tudlo.

14 Sia may panghunahuna nga mga
malinapason sa iya tagiposoon

;

Nagapadugi sia sing malain sa tanan
nga panag-on,
Nagasab-ug sia sing mga kasuayon.

15 Busa ngani, sa hinali magaabut
ang iya kalalat-an

;

Sa hinali pagaboongon sia, kag wala
na sing kalalangan.

16 Anum ka butang ang ginadumtan
ni lehoba,
Kag may pito pa nga ginakangil-

aran ang iya kalag

:

17 Ang mga mata nga matinaasta-
ason, ang dila nga butigon,
Ang mga kamut nga manugpatolo

sing dugo nga walay sala,

18 Ang tagiposoon nga nagapadugi
sing mga tinotuyo nga malauton,
Ang mga tiil nga matanlas sa pagda-

lagan sa kalainan,

19 Ang tawo nga among saksi nga
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butig, nga nagamitlang siftg mga kabu-
tigan,

Nga nagasab-ug sia sing mga kasu-

ayon sa tunga sang mga magalutud.

Laygay sa pamatan-on, agud nga maghalong sa

babae nga makilahion.

20 Tumana, anak ko, ang sogo sang
imo amay,
Kag ayaw pagbayai ang kasogoan

sang imo iloy

:

21 Ihigot sila gihapon sa imo tagipo-

soon,
Ibalighot sila sa imo liog.

22 Sa imo panlakatan ining kasogoan

magamando sa imo

;

Kon ikaw magtolog pagabantayan ka
niya,

Kag kon ikaw magbugtaw na, sia

manginimo pamalandonganan.
23 Kay ang sogo among sulo,

Kag ang kasogoan kapawa
;

Kag ang mga pagsabdong sang tinon-

an among dalan sang kabuhi,

24 Sa pagbantay sa imo sa malain
nga babae,
Sa pagkamaoloolohon sang dila sang

babae nga dumuluong.
25 Indi mo pagkaibogan ang iya ka-

ayoayo sa imo tagiposoon,
Bisan sia magbihag sa imo tungud

sang iya mga ilalakub,

26 Kay bangud sang babae nga bigaon
manginimol ang tawo tuhtuh nga may isa

sia lamang ka tipik nga tinapay

;

Kag ang babae nga minyo nagapa-
ngayam sang hamili nga kalag.

27 i Magabutang bala ang lalaki sing

kalayo sa iya dughan,
Nga wala pagkasunog ang iya mga

panapton ?

28 I Makalakat bala ang tawo sa iba-

baw sang mga baga,
Nga wala pagkapaso ang iya mga

till?

29 Amo man ini, ang tnahanahu sa

nagasulud sa asawa sang iya isigka-

tawo

:

Ang bisan sin-o nga magkuhit sa iya,

indi pagkabigon nga walay sala.

30 Wala pagatamaya ang makawat,
kon mangawat sia

Sa pagbusug sa iya kaugalingon, kon
ginagutum sia.

31 Apang kon madakpansia, magauli
sia sing makapito pa,

Pagaihatag niya ang tanan nga mga
pagkabutang sa iya bala}^

32 Ang magpakighilawas sa babae,
nawad-an sia sing ihibalo :

Nagaguba sa iya kalag, ang naga-
himo sini.

33 Pilas kag kahuluy-an ang mada-
ngat niya,

Kag ang iya pagtamay dili sarang
mapanas.

34 Kay ang kaimon amo ang kasing-
kal sang tawo,
Kag sia manginwalay kalooy sa adlaw

sang pagtimalus.

35 Indi magasapak sia sang bisan ano
nga gawad,
Bisan matagubaluson sia, bisan pa

pagdamuon mo ang mga amoma.

7 ANAK ko, tumana ang akon mga
pinolongan,

Kag tagoa ang akon mga sogo upud
sa imo.

2 Bantayi ang akon mga sogo, kag
magakabuhi ka,

Bantayi ang akon kasogoan, subung
sang tawotawo sang imo mga mata.

3 Isabud sila sa imo mga tudlo,

Isulat sila sa tapitapi sang imo tagi-

posoon.
4 Isiling sa kaalam :

" Utud ko ikaw
nga babae ;

"

Kag tawga nga abyan mo nga babae
ang ihibalo

;

5 Agud nga bantayan ka nila sa babae
sang iban,

Sa dumuluong nga nagaoloolo sa iya

mga polong.
6 Kay kutub sa talambuan sang akon

balay,
Sa tunga sang akon mga balatibat

naglinglingako,

7 Kag nakita ko sa tunga sang mga
kulangkulang, nakilala ko sa tunga sang
mga pamatan-on,
Ang isa ka pamatan-on nga nawad-an

sing ihibalo,

8 Nga nagaagi sa dalan, sa malapit
sini nga babae, sa likoan,

Kag nagpadulong sia sa dalan sa iya

balay,

9 Sang pagsirum, sa kahaponon sang
adlaw,
Sa kadulum sang kagab-ihon kag sang

kadudulman.
10 Kag yari karon, ang isa ka babae

nagsugata sa iya.

788
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Nga may dagway sang bigaon, kag
malalangon sa tagiposoon.

11 Babaan kag makiawayon sia,

Sa iya balay indi nagadulog ang iya

mga till.

12 Kon sang kaisa sia sa mga dalan,

kon sang kaisa sia sa mga balaligyaan,

Kag malapit sia sa tanan nga mga
likoan, nga nagapuot.

13 Sia nagdakup sa iya, kag naghaluk
sa iya,

Kag sa nawung nga walay kahuya,
nagsiling sia sa iya :

14 "Mga halad sa paghidaet ginpa-
naad ko

:

Karon nabayaran ko ang akon mga
saad

;

15 Tungud sini naggowa ako sa pag-
sugata sa imo,
Sa pagpangita, nga may paghimulat,

sang imo nawung, kagnakit-an ko ikaw.
16 Ang akon higdaan ginpunihan ko

sing mga banig,

Sing mga pakabit nga binordahan sang
linubid sa Egipto.

17 Ginpahamutan ko ang akon iilg-

daan
Sang mira, sang aloe kag sang sinamo-

mo.
18 Kari-ka, maghubug kita sa gugm.a

tubtub sa aga,

Kag magpangalipay kita sa mga pag-
hagdo

;

19 Kay ang akon bana wala sa iya
balay,

Naglakat sia sa isa ka malayo nga
pagpanlugayaw.

20 Ang puyo sang pilak gindala niya
sa iya kamut

;

Nagapauli sia sa iya balay sa ugsad."
21 Gindaug sia niya sang kayuyum

sang iya mga pinolongan,
Ginguyguy sia niya sa pagkamaolo-

olohon sang iya mga bibig.

22 Sa gilayon nagsunud sia sa iya,

Subung sang baka nga nagapakadto
sa ihawan,
Kag subung sang balitang sa pagsab-

dong sang isa ka buangbuang,
23 Tubtub nga ang isa ka baslay

maglapus sa iya atay,

Subung sang pispis nga nagadali sa
siod,

Sa wala makahibalo nga ginladlad
ini batok sa iya kabuhi.

24 Busa karon, raga anak, pamatii-
ninyo ako,

Kag pagtalupangud-kamo sa mga
pinolongan sang akon baba.

2j Dili magtalang ang imo tagipo-
soon sa iya mga dalanon.
Kag indi ka magtalang sa iya mga

banas

;

26 Kay madamu ang mga nagkala-
pilas sa kamatayon, nga hinolog niya,
Kag mga maisug ang tanan nga gin-

pamatay niya.

27 Mga dalan sang inpierno amo ang
iya balay,
Nga nagadulhog sa mga hulut sang

kamatayon.

Pagkahalaagdoa kag katadlungan sang mga
tulumanoa sang kaalam.

8 1 WALA bala magasingit ang
kaalam,

Kag wala bala magapapamati sang
iya tingug ang ihibalo?

2 Nagatindug sia sa mga putokputo-
kan sa luyo sang dalan,
Sa mga ginsang-an sang mga banas

;

3 Sa luyo sang mga gawang, sa
salamputan sangbanwa,
Sa mga gulowaan sang mga dalan,

nagasingit sia

:

4 " Sa inyo, mga dalagku, nagapana-
wag ako

;

Kag ang akon tingug, sa mga inanak
sang mga tawo.

5 Hangpa-ninyo, mga kulangkulang,
ang kabut-anan

;

Kag kamo, mga buangbuang, hangpa-
ninyo ang maayo nga ihibalo.

6 Pamati-kamo, kay ang mga butang
nga halangdon ginaharabal ko,
Kag ang pagbuka sang akon mga

bibig manginkatadlungan.
7 Kay ang kamatooian ginamitlang

sang akon baba,
Kag ang kalainan among kalangil-

aran sa akon mga bibig.

8 Ang tanan nga mga pinolongan
sang akon baba yara sa katadlungan,
Wala sa ila sing butang nga mala-

langon kag tiko.

9 Tanan sila mga maathag sa tawo
nga mahinangponon,
Kag mga matadlung sa mga makakita

sing kinaadman.
10 Batuna-ninyo ang akon tinon-an,

kag indi ang pilak
;

Kay ang kinaadman labing maayo
sang pinili nga bulawan.
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11 Kay labing maayo pa ang kaalam
sang mga mutya,
Kag indi makaangay sa iya ang bisan

ano nga makalipay sa tawo.
12 Ako, ang Kaalam, nagapiiyo ako

upud sa kabut-anan,
Kag makita ko ang kinaadman sang

mga laygay nga maalam.
13 Ang kahadluk kay lehoba amo

ang pagdumut sang kalainan.

Ang palabilabi kag pagpabugal kag
dalan nga malain,
Kag baba nga malimbongon, gina-

duratan ko.

14 Akon ang laygay kag ang maayo
nga ihibalo.

Ako among ihibalo, akon amo ang
gahum.

15 Tungud sa akon nagahari ang mga
hari,

Kag ang mga dunganon nagatapat
sing katarungan.

16 Tungud sa akon nagagahum ang
mga pangolo,
Kag ang mga dungaron, kag ang

tanan nga mga hukom sang duta.

17 Ako nagahigugma sa mga nagahi-
gugma sa akon,
Kag ang mga nagapangita sa akon,

makakita sa akon.
18 Ang mangad kag ang himaya yari

tila sa akon,
Malig-on nga mga mangad kag ang

katarungan.

19 Labing maayo ang akon bunga
sang bulawan kag sang bulawan nga
ulay,

Kag ang akon patubas labing tnaayo

sang pinili nga pilak.

20 Sa dalan sang katarungan nagala-

kat ako,

Sa tunga sang mga banas sang katad-

lungan,

21 Sa paghimo nga ang mga maghi-
gugma sa akon, magpanubli sang totoo

nga kaayohan,
Kag agud nga ako magpahabuk sang

iya mga bahandi.

Ang kaalam manginwalay katubtuban.

22 Si lehoba nagaangkon sa akon sa

ginsuguran sang iya dalan,

Sa wala pa ang iya mga binuhalan sa

tanan nga dag-on.

23 Kutub sa walay katubtuban hinid-

hiran ako,

Kutub sa ginsuguran, sa wall pa sing
mga gingikanan ang duta.

24 Sa wala pa ang mga kadadalman,
natawo ako,
Sa wala pa ang mga tuburan sang

mga tubig nga mabug-at.
25 Sa wala pa matukud ang mga bukid,
Sa wala pa ang mga kabakoloran,

natawo ako,
26 Sang wala pa niya mahimo ang

duta, bisan ang mga latagon,
Bisan ang ginsuguran sang yab-ok

sang kalibutan.

27 Sang ginatukud niya ang mga
langit, 3'adto didto ako ;

Sang ginlatidan niya ang nipolon sa

ibabaw sang nawung sang kadadalman,
28 Sang ginapalig-on ang mga panga-

nud sa ibabaw,
Sang ginapabakud ang mga tuburan

sa kaidadalman,

29 Sang gintudlo niya sa dagat ang
iya dulunan,
Agud nga ang mga tubig indi mag-

ligdas sa iya sogo.
Sang ginlatidan niya ang mga sadsa-

ran sang duta,

30 Niyan didto ako sa luyo niya,

suhting nga arkitekto,

Kag ginawili niya ako sa adlaw-
adlaw,
Nga nagahampang sa atubangan niya

sa tanan nga dag-on,

31 Nga nagahampang ako sa iya

duta nga sarang mapuy-an,
Kag ang akon pagkawili kaupud sang

mga inanak sang mga tawo.

32 Busa karon, mga anak, pamatii-

ninyo ako,

Kag mga bulahan ang mga naga-

bantay sang akon mga dalanon.

33 Pamatii-ninyo ang tinon-an, kag
magmanginmaalam-kamo,
Kag indi sia igsikway.

34 Bulahan ang tawo, nga magpamati
sa akon,
Nga nagapulaw sa akon mga gawang

sa adlawadlaw,
Nga nagahulat sa mga haligi sang

akon mga gawang.

35 Kay kon sin-o ang makakita sa

akon, sa akon makakita sia sang kabuhi,

Kagmadangat niya ang pinaayonan
ni lehoba.

36 Apang ang nagapakasal^ batok sa

akon, nagadaut sa iya kalag :
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Ang tanan nga mga nagadumut sa

akon, nagahigugma sang kamatayon.

hag pag-agda sang kaaleoi.

9 ANG kaalam nagpatindug sang iya

balay,

Nagbasbas sia sang iya pito ka haligi

;

2 Nagpugut sia sang iya ilihawon,

nagpahamut sang iya alak,^

Kag nag-aman man sia sang iya

latok.

3 Nagpadala sia sang iya mga solo-

goon nga babae

;

Nagasingit sia sa ibabavv sang mga
kataasan sang banwa

:

4 "Bisan sin-o nga kulangkulang, mag-
kari sia diri."

Kag sa mga nawad-an sing ihibalo

ginasilingan niya sila

:

5 " Kari-kamo, kaon-kamo sang akon
tinapay,
Kag inum-kamo sang alak, nga akon

ginpanakotan.

6 Bayai-ninyo ang pagkakulangku-
lang, kag magapangabuhi kamo,
Kag lakat-kamo sa unhan sa dalan

sang ihibalo.

7 Ang nagasabdong sa mayubiton,
nagadala sa ibabaw niya sang pasipala

;

Kag ang nagasaway sa malauton,
nagadala sa ibabaw niya sang dagta.

8 Ayaw pagsawaya ang mayubiton,
basi nga magdumut sia sa imo

;

Sawaya ang maalam, kag pagahigug-
maon ko niya.

9 Tudloi ang maalam, kag magamaa-
1am pa gid;

Tun-i ang matarung, kag magadu-
gang ang iya kaalam.

10 Ang ginsuguran sang kaalam amo
ang kahadluk kay lehoba

;

Kag ang kinaadman sang mga balaan
amo ang kabut-anan.

11 Kay tungud sa akon magadamu
ang imo mga adlaw,
Kag ang mga tinuig pagaidugang sa

imo kabuhi,
12 Kon maalam ka, maalam ka nga

sa imo kapuslanan lamang

;

Kag kon magyiibit ka, ikaw lamang
ang mag-antus."

13 Ang kabuangan amo ang isa ka
babae nga magahud,
Lamang kulangkulang sia kag wala

gid sing nahibaloau.

14 Nagalingkod sia sa gawang sang
iya balay,

Sa ibabaw sang isa ka lingkoran sa

mga kataasan sang banwa,
15 Sa pagtawag sang mga nagaalagi

sa dalan,

Sa mga nagapadayon sing tadlung
gid sa ila mga banas:

16 " Kon sin-o ang kulangkulang,
magkari sia diri."

Kag sa mga nawad-an sing ihibalo

nagasiling sia sa ila

:

17 " Ang mga kinawat nga tubig mga
matam-is,
Kag ang tinapay nga ginakaon sa

tago, manamit."
18 Kag sia wala makahibalo nga

didto yara ang mga minatay,
Nga ang ila mga dinapit yadto sa

mga kadadalman sang inpierno.

Mga hulubaton nabanunfud sang sarisari

nga mga butang.

^r\ ANG mga hulubaton ni Salomon.
1^ Ang anak nga maalam nagalipay

sa amay,
A pang ang anak nga kulangkulang

among kasubo sang iya iloy.

2 Ang mga mangad sang kalainan,

indi gid sila manginkapuslanan,
Apang ang katarungan nagabawi sa

kamatayon.
3 Si lehoba indi magpagutom sang

kalag sang matarung,
Apang nagasikway sia sang kailigbon

sang mga malain.

4 Manginimol ang nagapangabudlay
sa kamut nga matamad,
Apang ang kamut sang mga mapisa-

non magapamangad sa ila.

5 Ang nagatipon sa tingadlaw,

among anak nga mahinangponon ;

Apang ang nagatolog sa ani, amo
ang anak sa kahuluy-an.

6 Ang mga pagpakamaayo yara sa

olo sang matarung,
Apang ang baba sang mga malauton

nagatabon sang paglugos.

7 Ang handumanan sang matarung
manginpinapakamaayo

;

Apang ang ngalan sang mga malau-
ton, magakadunut.

8 Ang maalam sa tagiposoon nagaba-
ton sang mga sogo,
Apang ang buang sa mga bibig naga-

dalagan sa iya kalaglagan.
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10.9. MGA HULUBATON, 11. 4.

9 Ang nagalakat sa katadlungan, na-

galakat nga masinalig-on
;

Apang ang nagahimo sang iya mga
dalanon nga tiko, pagapat-inan.

10 Ang nagapangilay, nagakabangda-
nan sia sing kasubo,
Kag ang buang sa mga bibig nagada-

dalagan sa ij'^a kalaglagan.

11 Tuburan sang kabuhi arao ang
baba sang matarung,
Apang ang baba sang, mga malauton

magatabon sang paglugos.

12 Ang dumut nagapukaw sang mga
kasuayon,
Apang ang paghigugma magatabon

sang tanan nga mga kasai-anan.

13 Sa mga bibig sang mahangponon
makita ang kaalam,
Apang ang patok nahanungud sa mga

likod sang nawad-an sing ihibalo.

14 Ang mga maalam nagabahandi
sing kinaadman,
Apang ang baba sang buang amo.ig

kagulub-an nga malapit.

15 Ang mga mangad sang mangara-
non among iya mabakud nga banwa;
Ang kalalat-an sang m.ga imol amo

ang ila kaimolan.

16 Ang pagpangabudlay sang mata-
rung amo nga sa kabuhi,

Apang ang patubas sang malauton
amo nga sa sala.

17 Yara sa banas sang kabuhi ang na-

gabantay sang tinon-an

;

Kag ang nagabiya sang sabdong, na-

gatalang.

18 Ang nagatago sing dumut, nagaga-
mit sang mga bibig nga butigon

;

Kag ang nagamitlang sing butangbu-
tang among buangbuang.

19 Sa kadamuon sang mga polong
ang paglapas indi nagauntat

;

Apang ang nagapugung sang iya mga
bibig, nagahimo sing kaalam gid.

20 Pilak nga pinili amo ang dila sang
matarung,
Apang ang tagiposoon sang mga ma-

lauton, diyotay sing bili.

21 Ang mga bibig sang matarung
nagapahalab sa madamu,
Apang ang mga kulangkulang maga-

kalamatay nga nawad-an sing hibalo.

22 Ang pagpakamaayo ni lehoba amo
ang nagapamangad,
Kag sia wala magadugang sing kasubo

sa iya.

23 Subung nga kalingawan sa buang-
buang ang paghimo sing kalainan

;

Apang ang kaalam, nga sa tawo nga
mahangpanon.
24 Aug ginakahadlukan sang malau-

ton, ina magaabut sa iya;

Apang ang mga ginahandum sang
mga matarung, pagaihatag sa ila sang
Dios.

25 Subung nga nag-agi ang alimpulos,
amo man ang malauton madula,
Apang ang matarung may sadsaran

nga dayon.
26 Subung sang langaw sa mga ngi-

pon, subung sang aso sa mga mata,
Amo man ini ang matamad sa mga

nagapaladala sa iya.

27 Ang kahadluk kay lehoba nagadu-
gang sang mga adlaw

;

Apang ang mga tinuig sang mga ma-
lauton pagalip-oton.

28 Ang paglaum sang mga matarung
among kalipay,

Apang ang paghulat sang mga malau-
ton, mawala.

29 Ang dalan ni lehoba among kaba-
kuran sa katadlungan,
Apang sa mga manugbuhat sang ka-

lainan among kalaglagan.

30 Ang matarung indi nga mas-a
mationg,
Apang ang mga malauton wala sing

puluy-an sa duta.

31 Ang baba sang matarung magapa-
tubud sing kaalam,
Apang ang dila nga malinapason,

pagautdon.

32 Ang mga bibig sang matarung
mahibalo sang nagakaigo;
Apang ang baba sang mga malauton,

among katikoan.

1A ANG malimbongon nga timbangan
* among kalangil-aran ni lehoba,

Apang ang timbangan nga matarung
nagapahamuut sa iya.

2 Kon mag-abut ang palabilabi, maa-
but man ang kahuluy-an

;

Apang sa mga mapainubusonyara ang
kaalam.

3 Ang katadlungan sang mga matad-
lung magatuytuy sa ila

;

Apang ang paglapas sang mga mali-

napason magalaglag sa ila.

4 Ang mga mangad walay kapuslanan
sa adlaw sang kaakig

;
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11.5. MGA HULUBATON, 11. 31.

Apang ang katarungan nagabawi sa

kamatayon.
5 Ang katarungan sang maladlung

nagaaman sang iya dalan ;

Apang tungud sang iya kalainan na-

gakaholog ang malauton,
6 Ang katarungan sang mga matad-

lung magabawi sa ila ;

Apang ang mga mabudhion mabilan-

go sang ila kalautan.

7 Sa pagkamatay sang malauton, ma-
wala ang iya paglaum ;

Kag ang paghulat sang mga dimata-
rung, madula.

8 Ang matarung ginabawi sa kalisda-

nan,

Kag ang malauton nagasulud sa baylo

niya.

9 Ang dimatinoohon sa iya baba na-

galaglag sa iya isigkatawo
;

Apang ang mga matarung pagabawion
sila sang kinaadman.

10 Tungud sang kaayohan sang mga
matarung nagakalipay ang banwa ;

Kag sa pagkadula sang mga malauton
may siningit nga malipayon.

11 Tungud sang pagkamaayo sang
mga matadlung ang banwa nagataas,

Apang tungud sang baba sang mga
malauton mapigaw sia.

12 Ang nagtamay sa iya isigkatawo,

nawad-an sing ihibalo,

Apang ang tawo nga mahinangponon
nagahipus.

13 Ang nagasab-ug sang paglibak, na-

gapahayag sang tinago

;

Apang ang espiritu nga matutum ma-
gatago sang butang.

14 Diin nga sa wall sing kabut-anan,
ang banwa maholog

;

Apang sa kadam-an sang mga manug-
laygay may kalig-unan.

15 Ang manugpasalig sa isaka dumu-
luong magaantus sia tungud sini,

Apang ang nagadumut sang mga pag-
pasalig, magakabuhi nga malig-on.

16 Ang babae nga binugayan naga-
dangat sang dungug,
Kag ang mga makusug nagadangat

sang mga mangad.
17 Ang tawo nga maloloy-on naga-

himo sing maayo sa iya kalag
;

Apang ang maplntas nagasakit sa iya
gid nga lawas.

18 Ang malauton nagahimo sing bu-
tig nga binuhatan

;

Apang ang nagatanum sing kataru-

ngan may malig-on nga balus.

19 Subung nga ang katarungan maga-
dul-ong sa kabuhi,
Amo man ang nagasunud sang mala-

in, nagapakadto sia sa iya kamatayon.
20 Ang mga malinapason sa tagipo-

soon kalangil-aran sila kay lehoba.

Apang ang mga matadlung sa ila

dalanon, nagapahamuut sa iya.

21 Bisan pa magkinapyotay, ang ma-
lauton indi makaluwas sa silot,

Apang ang kaliwatan sang mga ma-
tarung makapalagyo.

22 Singsing nga bulawan sa hingud-

hingud sang baboy,
Among babae nga maayoayo, nga

nahamulag sa kaugdang.

23 Ang handum sang mga matarung
amo lamang ang maayo,
Apang ang paglaum sang mga ma-

lauton among kaakig.

24 May tawo nga nagasabwag, kag
ginadugangan pa

;

Kag may isa nga nagaimot sing labi

sa nagakaigo, kag bisan pa ginakabus.

25 Ang kalag nga maalwan maga-
tambok,
Kag ang nagabunyag, pagabunyagan

man sia.

26 Ang nagadalok sang uyas, paga-
pakamalauton sia sang banwa

;

Apang ang pagpanginmaayo yara sa

olo sang nagabaligya sa iya.

27 Ang nagapangita sing mapisanon
sang maayo, nagapangita sang pinaayo-

nan ;

Apang ang nagatinguha sang kalai-

nan, ini maabut sang kalainan.

28 Ang nagasalig sa iya mga mangad,
maholog

;

Apang ang mga matarung magapa-
lanlumbay subung sang mga dahon.

29 Ang nagatublag sa iya balay, ma-
gapanubli sing hangin,

Kag ang buangbuang manginulipon
sang maalam sa tagiposoon.

30 Ang bunga sang matarung among
kahoy sa kabuhi,

Kag ang nagadaug sing mga kalag,

among maalam.
31 Yari karon, ang matarung paga-

balusan sa duta

:

i
Labi na gid ang malauton kag ang

makasasala 1
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12.1. MGA HULUBATON. 12. 27.

•|Q ANG nagahigugma sang pagsab-
»^ dong, nagahigugma sang kinaad-
man;
Apang ang nagakaakig sang pagsa-

way among buangbuang.
2 Ang tawo nga maayo magaagum

sang pinaayon ni lehoba,
Apang sia magatagudili sang tawo

nga malain sing mga katuyoan.
3 Wala sing tawo nga pagapabaku-

ron tungud sa kalainan,

Apang ang gamut sang mga mata-
rung indi mationg.

4 Ang babae nga maisug purung-
purung sia sang iya bana

;

Apang ang nagahatag sing kahuluy-
an subung sia sang bukbuk sa iya mga
tul-an.

5 Ang mga tinotuyo sang mga mata-
rung mga matadlung sila

;

Apang ang mga laygay sang mga
malauton, daya.
6 Ang mga polong sang mga mala-

uton among mga pagpuot sa pagula
sing dugo

;

Apang ang baba sang mga matad-
lung magabawi sa ila.

7 Ginabungkag ang mga malauton,
kag wala na;
Apang ang balay sang mga matarung

magapadayon sing malig-on.
8 Sono sang iya ihibalo, pagadaya-

won ang tawo

;

Apang ang malinapason sa tagipo-
soon manginiligoon sang pagtamay.

9 Labing maayo ang nagapakakubus
kag may isa ka alagad sia,

Nga sang nagapakamahal sa iya kau-
galingon nga wala sing kan-on.

10 Ang matarung nagaatipan sang
kabuhi sang iya sapat

;

Apang ang mga kasudlan sang mga
malauton mga mapintas sila.

11 Ang nagapanguma sang iya duta,
mabusug sing kan-on

;

Apang ang nagasunud sa mga libud-
libud nawad-an sia sing ihibalo.

12 Ang malauton nagakaibug sang
nadakpan sang mga malain

;

Apang ang gamut sang mga mata-
rung mabungahon.

13 Sa pagkamalalison sang mga bibig
may siod nga malain,
Apang ang matarung magagowa gi-

kan sa kalisdanan.

14 Sa bunga sang iya baba ang tawo
mabusug sang kaayohan,

Kag pagaihatag sa tagsatagsa ang
bayad sang buhat sang iya mga kamut.

15 Ang dalan sang buang among ma-
tadlung sa iya kaugalingon nga mga
mata
Kag ang nagapamati sang laygay,

among maalam.
16 Ang kaakig sang buang makilala

sa gilayon

;

Apang ang nagatago sang pasipala,

among but-anan.

17 Ang nagamitlang sang kamato-
oran, nagapahayag sing katarungan;
Apang ang saksi nga butigon, nagapa-

hayag sang limbong.
18 May tawo nga nagahambal sing

madalas, subung sang nagasuntok sang
hinganiban;
Apang ang dila sang mga matarung

among bulong.

19 Ang bibig nga maminatud-on
magapadayon sa gihapon

;

Apang ang dila nga butigon nga sa
isa ka tion lamang.
20 May limbong sa tagiposooii sang

mga nagapadugi sing malain

;

Apang may kalipay sa mga nagalay-
gay sang paghidaet.

21 Wala gid sing kalainan nga maho-
log sa ibabaw sang matarung

;

Apang ang mga malauton pagapun-
on sila sang kalainan.

22 Ang mga bibig nga butigon mga
kalangil-aran sila ni lehoba

;

Apang ang mga nagabutang sa buhat
sang katutum, nagapahamuut sa iya.

23 Ang tawo nga but-anan nagahina-
bon sang kinaadman

;

Apang ang tagiposoon sang mga ba-
angbuang nagabantala sang kabuangan.

24 Ang mga kamut sang mga mapi-
san magaginoo,
Apang ang katamad magamanugbu-

his.

25 Ang kagamo sa tagiposoon sang
tawo nagapaluya sa iya,

Apang ang isa ka maayo nga polong
nagalipay sa iya.

26 Ang matarung among manugtuy-
tuy sa iya isigkatawo,
Apang ang dalan sang mga malauton

nagapatalang sa ila.

27 Ang matamad indi makalambut sa
iya pinangayaman ;

Apang ang mangad nga malahalon
sang tawo amo nga sa mapisan.
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12. 28. MGA HULUBATON. 14.1.

28 Sa dalan sang katarungan may
kabuhi

;

Kag ang dalan sang iya paladulungan
among pagkadimamalatyon.

40 ANG anak nga maalam nagapa-
1*^ mati sang tinon-an sang amay :

Apang ang mayubiton wala pagpa-
mati sangbadlong.

2 Sa bunga sang iya baba, ang tawo
magakaon sang maayo

;

Apang ang kalag sang mga mabud-
hion mabusug sang kalugusan.

3 Ang nagatatap sang iya baba naga-
bantay sang iya kalag ;

Ang kagulub-an mangin sa may mga
bibig nga buka.

4 Ang kalag nga matamad nagahan-
diim kag wala sing madangat

;

Apang ang kalag nga mapisan naga-
tambok.

5 Ang polong sa kabutigan ginaka-
akigan sang matarung

;

Apang ang malauton nagakabangda-
nan sang kangil-aran kag nagahakot
sing kahuluy-an.
6 Ang katarungan nagabantay sa na-

galakat sa katadlungan

;

Apang ang kalainan nagaguba sa ma-
kasasala.

7 May tawo nga nagapakamangaran
nga wala gid sing iya

;

Kag may tawo nga nagapakaimol kag
may madamu sia nga mga mangad.

8 Ang mangad sang tawo amo arg
gawad sang iya kabuhi

;

Apang ang imol wala magpamati
sang mga pahug.

9 Ang suga sang mga matarung-
malipayon,
Apang ang lamprahan sang mga ma-

lauton magaicapalong.

10 Tungud sang bugal wala sing bisan
ano kondi pagbinangig;
Apang ang kaalam yara sa mga naga-

balaton sing mga laygay.

11 Ang mangad nga nakita sa kada-
yawan, nagabuhin

;

Apang ang nagatipon nga sa iya
kamut, nagadugang.

12 Ang paglaum nga nagalawig, na-
gapamasakit sa tagiposoon,
Apang ang kahoy sa kabuhi amo ang

handum nga natuman.
13 Ang nagatamay sang polong, na-

galaglag sa iya kaugalingon ;

Apang ang nagatahud sang sogo,
pagabalusan.

14 Ang sogo sang maalam amo ang
tuburan sang kabuhi,
Sa pagpalayo sa mga siod sang kama-

tayon.

_
15 Ang maayo nga ihibalo nagahatag

sing bugay,
Apang ang dalan sang mga mabud-

hion matig-a.
16 Ang tanan nga tawo nga but-anan

nagabuhat nga may kaalam

;

Apang ang buangluang nagapahayag
sing kabuangan.

17 Ang malain nga manugbalita ma-
holog sa kalainan

;

Apang ang manugkagon nga matutum
among bulong.

18 Kaimolan kag kahuluy-an paga-
angkonon sang nagatamay sang laygay

;

Apang ang nagatalupangud sang pag-
saway, magamangindunganon.

19 Anghandumnga natuman matam-
is sa kalag

;

Apang kalangil-aran nga sa mga
buangbuang amo ang pagpalayo sa ka-
lainan.

20 Ang nagalakat upud sa mga maa-
lam, mahimo nga maalam

;

Apang ang nagakalipay sa mga
buangbuang, nagakadunut.

21 Ang kalainan nagalagas sa mga
makasasala

;

Apang ang kaayohan nagabalus sa
mga matarung.

22 Ang maayo nagabilin sing palanu-
blion sa mga inanak sang iya mga anak;
Apang ang mangad sang makasasala

natago sia nga sa matarung.

23 Sa duta nga ginuma sang imol
may madamu nga kan-on

;

Apang may nagakadula tungud kay
mawad-an sing katadlungan.

24 Ang nagapugung sang bunal, na-
gakaakig sa iya anak

;

Apang ang nagahigugma saiya, naga-
sabdong sa iya.

25 Ang matarung nagakaon tubtub
nga mabusug ang iya kalag

;

Apang ang tiyan sang mga malauton
magaantus sing kinahanglan.

14
TANAN nga babae nga maalam
nagapatindug sang iya balay

;

Apang ang mga kulangkulang sa iya
gid mga kamut nagaguba sa iya.
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14.2. MGA HULUBATON. 14. 29.

2 Ang nagalakat sa iya katadlungan
nagakahadluk kay lehoba.

Apang ang balingag sa iya mga
dalanon nagatamay sa iya.

3 Sa baba sang kulangkulang yara
ang patok nga sa iya pagkapalabila-

bihon

;

Apang ang mga bibig sang maalani
magabantay sa ila.

4 Kon wala sing mga baka matinlo

ang pasungan,
Apang tungud sang kusug sang baka

may kadagaya sang patubas.

5 Ang matuud nga saksi indi naga-

butig,

Apang ang saksi nga butigon naga-
hambal sing kabutigan.

6 Ang mayubiton nagapangjta sing

kaalam, kag indi niya makita

;

Apang ang kinaadman nga sa ma-
hangponon among butang nga mahapus.

7 Palayo-ka sa atubangan sang tawo
nga buangbuang,
Nga sa iya indi mo makilala ang mga

bibig sa kinaadman.

8 Ang kaalam sang sampaton amo
ang paghangup sang iya dalan,

Apang ang kabuangan sang mga bu-

angbuang among limbong lamang.

9 Ang mga buangbuang nagatiawtiaw
sang sala,

Apang sa tunga sang mga matadlung
may pinaayon ni lehoba.

10 Ang tagiposoon nakakilala sang
iya gid kapaitan,

Kag sa iya kalipay indi makasamo
ang dumuluong.

11 Ang balay sang mga malauton
pagahapayon,
Apang ang payag sang mga matad-

lung magapamulak.

12 May dalan nga sa tawo nga daw
matadlung,
Apang ang iya katapusan among da-

lan sa kamatayon.

13 Bisan sa pagkadlaw nagakasakit

ang tagiposoon,
Kag ang katapusan sang kalipay amo

ang kagha.

14 Sa iya mga dalanon pagabusgon
ang tawo nga ang iya tagiposoon naga-

talang,

Kag ang tawo nga maayo, sa mga
yara sa iya gid.

15 Ang kulangkulang nagatoo sa ta-

nan nga polong,

Apang ang but-anan nagatalupangud
sang iya mga tikang.

16 Ang maalan nahadluk kag naga-
palayo sa kalainan

;

Apang ang buangbuang nagapahayag
sing kakahas kag pagkamasinalig-on.

ly Ang mahulas mangakig, maga-
buhat sing kabuangan

;

Kag ang tawo nga mahigko sing mga
katuyoan pagakaakigan.

18 Ang mga kulangkulang nagapa-
nubli sang kabuangan,
Apang ang mga but-anan pngapurung-

purungan sing kinaadman.
19 Ang mga malain nagayaub sa atu-

bangan sang mga maayo,
Kag ang mga malauton sa mga ga-

wang sang matarung.
20 Bisan sa iya isigkatawo ginadum-

tan ang imol,

Apang madamu ang abyan sang mga
mangaran.

21 Ang nagatamay sa iya isigkatawo
makasala

;

Apang bulahan ang ragakalooy sa

mga nasit-an.

22 I Wala bala magatalang ang mga
nagapadugi sing malain ?

Apang kalooy kag kamatooran ma-
ngin sa mga nagapadugi sing maayo.

23 Sa tanan nga pangabudlay may
kapuslanan,
Apang ang polong sang mga bibig

lamang nagapaimol.

24 Ang purungpurung sang mga ma-
alam among ila mga mangad,
Apang ang kabuangan sang mga bu-

angbuang kabuangan lamang.

25 Ang saksi nga matuud nagabawi
sa mga kalag,

Apang ang malimbongon nagamitlang
sing mga kabutigan.

26 Sa kahadluk ni lehoba yara ang
malig-on nga pagsalig,

Kag magamangindalangpan sia sang
iya mga anak.

27 Ang kahadluk ni lehoba amo ang
tuburan sang kabuhi,

Sa pagpalayo sa mga siod sang kama-
tayon.

28 Sa kadamuan sang banwa yara
ang himaya sang hari

;

Kag sa kakulang sa tawo amo ang
kagulubaan sang dunganon.

29 Ang makuli mangakig, dagaya sa

ihibalo

;
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14. 30. MGA HULUBATON. 15. 22.

Apang ang maulugton nagapahayag
sang iya kabuangon.

30 Ang malinong nga tagiposoon
among kabuhi sang mga unud,
Apang ang kahisa among bukbuk

sang mga tul-an.

31 Ang nagapigos sa nasi tan, nagapa-
kahuya sa iya Magbubuhat,
Apang nagapadungug sa iya ang na-

gakalooy sa imol.

32 Sa iya kalautan pagapapalagyohon
ang madauton,
Apang ang matarung may pagsalig sa

iya gid nga kamatayon.

33 Sa tagiposoon sang but-anan naga-
hulon ang kaalam,
Apang bisan pa sa tunga sang mga

buangbuang ginapangilala sia.

34 Ang katarungau nagapadaku sang
banwa,
Apang ang kahuluy-an sang mga ban-

wa among sala.

35 Ang kahamuut sang hari yara sa

sologoon nga mahangponon,
Apang ang iya kaakig, sa ibabaw sang

nagahimo sing kahuluy-an.

j fZ ANG mahomok nga panalabton
'^ nagapapalayo sang kaakig,
Apang ang matigdas nga polong na-

gapasaka sang kasingkal.

2 Ang dila sang mga maalam naga-
patahum sa kinaadman,
Apang ang baba sang mga buang-

buang nagapatubud sang kabuangan.

3 Sa tanan nga duug yara ang mga
mata ni lehoba,

Nga nagatatap sa mga malain kag sa
mga maayo.

4 Ang dila nga tambal among kahoy
sang kabuhi,
Apang ang pagkamalinapason sa iya

among pagpangyuyu sang espiritu.

5 Ang buangbuang nagatamay sang
tinon-an sang iya amay

;

Apang ang nagabantay sang pagsab-
dong, magamanginsampaton.

6 Sa balay sang matarung may da-
lagku nga kadagayaan.
Apang sa patubas sang malauton may

kagamo.

7 Ang mga bibig sang mga maalam
nagawagwag sing kinaadman

;

Apang wala magahhno sing subung
sina ang tagiposoon sang mga buang-
buang.

8 Ang halad sang mga malauton
among kalangll-aran ni lehoba,
Apang ang pangamuyo sang mga ma-

tadlung among iya ginakahamut-an.
9 Kalangil-aran ni lehoba amo ang

dalan sang malauton,
Apang sia nagahigugma sa nagasunud

sang katarungan.
10 May silot nga matig-a nga sa naga-

biya sangbanas

;

Ang nagadumut sang pagsabdong ma-
matay.

11 Ang inpierno kag ang kalaglagan
yara sila sa atubangan ni lehoba :

[Labi pa gid ang mga tagiposoon sang
mga inanak sang mga tawo !

12 Ang mayubiton wala magahigug-
ma sa nagasabdong sa iya,

Bisan nagapalapit sia sa mga maalam.
13 Ang tagiposoon nga malipayon

nagapaayoayo sang nawung,
Apang tungud sang kasakit sa tagi-

posoon nagaluya ang espiritu.

14 Ang tagiposoon sang mahibalo-
anon nagapangita sing kinaadman,
Apang ang baba sang mga buangbu-

ang nagakalipay sa kabuangan.
15 Ang tanan nga mga adiaw sang

nasubuan mga malain,
Apang ang tagiposoon nga masinad-

yahon, isa ka dayon nga piesta.

16 Maayo pa ang diyotay nga naup-
dan sang kahadluk kay lehoba.
Sang daku nga bahandi nga may ka-

gamo.
17 Maayo pa ang isa ka pagkaon nga

utan diin may paghigugma,
Sang pinatambok nga baka, diin may

dumut.
18 Angrraakigon nga tawo nagapa-

tiibo sing kasuayon

;

Apang ang makuli nga mangakig, na-
gatambag sang kaa^vayon.

19 Ang dalan sang matamad subung
sang siklat nga tunukon,
Apang ang banas sang mga matadlung

subung sang isa ka dalan.
20 Ang anak nga maalam nagalipay

sa amay,
Apang ang tawo nga buangbuang na-

gatamay sa iya iloy.

21 Ang kabuangan among kalipay
sang nawad-an sang ihibalo,

Apang ang tawo nga mahangponon
nagatadlung sang iya pagtikang.

22 Kon diin wala sing laygay, ang
mga tinutuyo nagaalaplaag

;
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15. 23. MGA HULUBATON. 16. 16.

Apang nagabakud sila sa kadamuan
sang mga manuglaygay.

23 May kalipay ang tawo sa sabat
sang iya baba

;

Kag
i
nga pagkaayo ang polong sa iya

dag-on

!

24 Nga sa mahangponon ang banas sa

kabuhi nagadul-ong nayon sa ibabaw,
Agud nga magpalayo sia sa inpierno,

sa idalum.

25 Pagagub-on ni lehoba ang balay
sang mga palabilabihon ;

Apang pagapabakuron niya ang dulu-
nan sang balo ngababae.

26 Kalangil-aran ni lehoba amo ang
mga tinutuyo sang malaut,
Apang ang mga polong sa katam-is,

mga matinlo.

27 Ang kaibugon sangpagdaug naga-
tublag.sang iya gid nga balay

;

Apang ang nagadumut sang mga amo-
ma, magakabuhi.

28 Ang tagiposoon sang matarung na-
gapamalandong sa pagsabat,
Apang ang baba sang mga malauton

nagapatubud sang mga kalainan.

29 Si lehoba malayo sa mga malau-
ton,

Apang sia nagapamati sang pangamu-
yo sang mga matarung.

30 Ang kapawa sang mga mata naga-
lipay sa tagiposoon,
Kag ang maayo nga balita nagapa-

tambok sang mga tul-an.

31 Ang idulungug nga nagapamati
sang sabdong sa kabuhi,
Nagapuyo sia sa tunga sang mga ma-

alam,

32 Ang nagasikway sang sabdong, sa
iya kalag nagatamay

;

Apang ang nagapamati sang sabdong,
maangkon niya ang ihibalo.

33 Ang kahadluk kay lehoba amoy
tinon-an sa kaalam,
Kag sa atubangan sang dungug yara

ang pagkamapainubuson.

"j^ IYA sang tawo ang mga tinutuyo
i>^ sang tagiposoon,
Apang ang sabat sang dila nagagikan

kay lehoba.
2 Tanan nga mga dalanon sang tawo

mga matinlo sa iya kaugalingon nga
mga mata

;

Apang si lehoba nagatimbang sang
mga espiritu.

3 Tpanugyan kay lehoba ang imo mga
binuhatan,
Kag pagapalig-onon ang imo mga ti-

notuyo.

4 Tanan nga mga butang ginhimo ni
lehoba nga sa iya katuyoan,
Kag bisan pa ang malauton nga sa

adlaw nga malain.

5 Kalangil-aran ni lehoba ang tanan
nga matinaastaason sing tagiposoon :

Bisan pa magkinapyotay, indi mabi-
lang nga walay sala.

6 Tungud sa kalooy kag sang kama-
tooran magahimo sing katuaibasan tu-

ngud sang kalainan

;

Kag tungud sang kahadluk kay lehoba
mahalayo ang tawo sa kalainan.

7 Kon ang mga dalanon sang tawo
makapahamuut kay lehoba,
Bisan pa sia magapahidaet sa iya sa

iya mga kaaway.
8 Maayo pa ang diyotay nga may

katarungan,
Sang kadamuan nga patubas nga

walay katadlungan.

9 Ang tagiposoon sang tawo naga-
hunahuna sa iya dalan

;

Apang si lehoba nagatadlung sang
iya mga tikang.

10 Ang pakot yara sa mga bibig sang
hari

;

Sa paghukom indi magmalalison ang
iya baba.

11 Itilim.bang kag mga timbangan
nga matarung iya sila ni lehoba

;

Binuhatan niya ang tanan nga mga
itilimbang sang piiyo.

12 Kalangil-aran sa mga hari ang
paghimo sing kalainan,

Kay sa katarungan pagapalig-onon
ang lingkoran nga harianon.

13 Ang mga bibig nga matarung na-
hamut-an sang mga hari

;

Kag ginahigiigma nila ang nagaham-
bal sing matadlung.

14 Ang kaakig sang hari manugbalita
sang kamatayon ;

Apang pagalugpayan sia sang tawo
nga maalam.

15 Sa kapawa sang nawung sang hari

yara ang kabuhi,
Kag ang iya pahayonan subung sang

gal-um sang ulan sa tingin-ot.

16
i
Daw ano pa ka labing kapuslanan

ang pagdangat sing kaalam sang bula-
wan 1
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16. 17. MGA HIJLUBATON. 17. 10.

Kag labing maayo ang pagdangat
sing kabut-anan sang pilak.

1/ Ang daku nga dalan sang mga
matadlung amo ang pagpalayo sa kalai-

nan;
Ang nagabantay sa iya kalag, nagata-

tap sang iya dalan.

i8 Nagauna sa kalaglagan ang pala-

bilabi

;

Kag nagauna sa pagkaholog ang
matinaastaason nga espiritu.

19 Maayo pa nga magpaubus ang es-

piritu sa tunga sang mga mapainubuson,
Sang magbahin sang inagaw sa mga

palabilabihon.

20 Ang magahimo sangmanginalamon
gid, makakita sing kaayolian,

Kag ang nagasalig kay lelioba, bula-

han sia.

21 Ang maalam sa tagiposoon paga-
tawgon nga maliinangponon

;

Kag ang katam-isan sang mga bibig
nagadugang sa pagtolon-an.

22 Ang maayong iliibalo among tubu-
ran sang kabuhi sa nagaangkon sa iya,

Apang ang tinon-an sang buangbuang
among kabuangan.

23 Ang tagiposoon sang maalam na-
gapabuut sang iya baba,
Kag tungud sang iya mga bibig

magadugang sia sa pagtolon-an.

24 Mga pinolongan nga kalahamut-an
among adlaw sa dugus,
Katam-is sa kalag kag bulong sa mga

tul-an.

25 May dalan nga daw ginapakatad-
lung sang tawo,
Apang ang iya katapusan dalan sia sa

kamatayon.
26 Ang kalag sang nagapangabudlay,

nagapangabudlay nga sa iya,

Kay ang iya baba nagapilit sa iya.

27 Ang tawo nga yawan-on nagakut-
kut sing boJio sang kalainan

;

Kag sa iya mga bibig may daw
dabdab sang kalayo.

28 Ang tawong malinapason naga-
sab-ug sing mga kasuayon,

Kag ang palasugyot nagapabulag sa
mga mahirup nga abyan.

29 Ang tawo nga malugus nagaoloolo
sa iya isigkatawo,

Kag ginapalakat niya sia sa dalan
nga indi maayo.

30 Ang nagapiyong sang mga mata,
nagapadugi sing kalautan,

Kag ang ragakium sang iya mga
bibig, naghuman sang Icalainan.

31 Purungpurung sa kadunganan a-
mong uban,
Sa dalan sang katarungan makita sia.

32 Maayo pa ang makuli mangakig
sang maisug,
Kag ang nagagahum sang iya espiritu^

sang nagaagaw sang isa ka banwa.
33 Ang kapalaran ginaholog sa sabak

;

Apang kay lehoba nagagikan ang
tanan nga paghukom.

MAAYO pa ang isa ka hungit nga
tinapay nga mamala nga may

paghidaet
Sang balay nga puno sang bugana

nga pagkaon nga may kasuayon.

2 Ang alagad nga nagahimo sing
mangin-alamon gid, magaginoo sa anak
nga nagakabangdanan sang kahuya

;

Kag sa tunga sang mga magulutud
may bahin sia sang panublion. '

3 Ang hunawan nga sa pilak kag ang
dalapugan nga sa bulawan,
Apang si lehoba among nagatilaw

sang mga tagiposoon.

4 Ang madauton nagatalupangud
sang bibig nga dim.atarung

;

Ang butigon nagapamati sa dila nga
paladupak.

5 Ang nagayubit sa imol, nagapasi-
pala sa iya Magbubuhat

;

Kag ang nagakalipay sang kalalat-an,
indi pagakabigon nga walay sala.

6 Ang purungpurung sang mga tigu-
lang amo ang mga inanak sang mga
anak,
Kag ang himaya sang mga bata, amo

ang i!a mga ginikanan.

7 Ang pinolongan nga halangdon indi

angay sa buangbuang,
Labi na gid sa dunganon ang bibig

nga butigon.

8 Ang mga hiphip among bato nga
malahalon sa m.ga mata sang iya tag-
iya,

Sa bisan diin magbalikid sia, naga-
uswag sia.

9 Ang nagahinabon sang paglalis,

nagapangita singkaabyan;
Apang ang nagaliwan sang butang

nga ginasalig sa iya, nagapabulag sa

mga mahirup nga abyan.
10 Ang pagpahug nagapadukut labi

pa sa mahangponon,
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17.11. MGA HULUBATON. 18. 10.

Sang isa ka gatus nga hampak sa

buangbuang.
11 Ang malauton wala sing glnapa-

iigita kondi ang pagkamalalison ;

Apang ang isa ka manugbalita nga
mapintas pagaipadala batok sa iya.

12 Maayo pa nga magsugata ang isa

ka tawo sa isa ka oso nga babae, nga
nawad-an sing totoy,

Sang sa isa ka iDuangbuang sa iya

kabuangan.
13 Ang nagahatag sing malain tungud

sang maayo,
Indi magabulag ang kalainan sa iya

balay.

14 Ang pagsugud sang kasuayon a-

mong pagbuhi sang tubig

:

Busa, sa wala pa magkinagamo ang
kasuayon, bayai sia.

15 Ang nagapamatarungsa malauton,
kag ang nagatagudili sang matarung,

Sila nga duha kalangil-aran kay leho-

ba.

16 I Kay ngaa bala may bili sa kamut
sang buangbuang sa pagbakal sing kaa-
lam,
Kon wala sia sing ihibalo ?

17 Sa tanan nga dag-on nagahigugma
ang abyan

;

Kag natawo sia, agud nga magmangin-
utud sia sang kagha.

18 Ang tawo, nga nawad-an sing
ihibalo, nagapakpak sang kamut;
Nga nagapasalig sa isa sa atubangan

sang iya abyan.

19 Ang nagahigugma sang paglalis,

nagahigugma sang kasuayon,
Kag ang nagapataas sang iya gawang,

nagapangita sing kagulub-an.
20 Ang tagiposoon nga tiko indi ma-

kakita sing kaayohan

;

Kag ang malinapason sa dila, maho-
log sa kalainan.

21 Ang nagapanganak sang isa ka bu-
angbuang, nagahatag sa iya sing kagha

;

Kag ang amay sang buangbuang w^ala

sing kalipay.

22 Ang tagiposoon nga malipayon
among maayo nga bulong,
Apang ang espiritu nga maluya naga-

pamala sang mga tul-an.

23 Ang malauton nagakuha sa dughan
sing hiphip,

Sa pagpatiko sang banas sang katad-
lungan.

24 Sa atubangan sang nawung sang
mahibaloanon yara ang kaalam ;

Apang ang mga mata sang buang-
buang nagatulok tubtub sa ukbung sang
duta.

25 Ang anak nga buangbuang amo
ang kaakig sang iya amay,
Kag ang kapaitan sang nagpanganak

sa iya.

26 Labut pa, indi maayo ang pagsilot

sa matarung,
Bisan ang magpilas sa mga dunganon

tungud sang ila pagkatadlung.
27 Ang nagapugung sang iya mga

pololongon,nakahibalo sang kinaadman

;

Kag ang may mabuut nga espiritu

among tawo nga mahibaloanon.
28 Bisan pa ang buang kon maghipus,

ginabilang nga maalam

;

Ang nagakium sang iya mga bibig
among tawo nga mahibaloanon.

10 ANG nagabulag, nagapangita sangQ iya handum,
Kag nagapakigbangianay sa tanan

nga kaalam.
2 Ang buangbuang indi nagakalipay

sa ihibalo,

Kondi sa pagpahayag sang yara sa iya

tagiposoon.

3 Kon mag-abut ang malauton, maga-
abut man ang pagtamay,
Kag upud sang kalaw-ayan, ang pag-

pakahuya.
4 Ang mga polong sa baba sang tawo

among tubig nga madalum,
Kag ang tuburan sang kaalam among

sapa nga nagailig.

5 Indi maayo nga magtahud sa tawo
nga malain,
Sa paglubag sang katarungan sang

paghukom.
6 Ang mga bibig sang buangbuang

nagahilabut sa mga kasuayon,
Kag ang iya baba nagapanawag sang

mga pagbunal.

7 Ang baba sang buangbuang among
kalaglagan nga sa iya,

Kag ang iya mga bibig mga siod nga
sa iya kalag.

8 Ang mga polong sang palasugyot
subung sila sang mga kalan-onon,
Kag nagapanaug sila tubtub sa kada-

dalman sang tiyan.

9 Subung man ang matamad sa iya
buluhaton,
Utud sia sang manuglaglag.
10 Tore nga mabakud amo ang nga-

lan ni lehoba

;
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18. 11. MGA HULUBATON. 19. 13.

Sa iya magadalagan ang matarung;
kag igabutang sia sa mataas.

11 Ang mangad sang mangaran amo
ang iya banwa nga mabakud,
Kag subung sang isa ka kiita nga

mataas sa iya banta.

12 Sa wala pa ang pagkalaglag nag-
pajabilabi ang tagiposoon sang tawo ;

Kag sa lina sang kadunganan, naga-
una ang pagkamapainubuson.

13 Ang nagasabat sa wala pa maka-
bati,

Among kabuangan kag kahuluy-an
sa iya.

14 Ang espiritu sang tawo nagasak-
dag sa iya sa iya balatian;

Apang ang masulub-on nga espiritu,

I sin-o bala ang makapasaguli sa iya ?

15 Ang tagiposoon sang tawo nga
maalam nagadangat sing kaalam,
Kag ang idulungug sang mga maalam

nagapangita sing kinaadman.

16 Ang dolot sang tawo nagapasang-
kad sa iya sang dalan,

Kag nagadala sa iya sa atubangan
sang mga kadalagkuan.

17 Ang nahauna nga nagahanibal sa

iya kaugalingon nga kasaba matarung,
Kag ang iya kasumpung nagaabut,

kag nagausisa sa iya.

18 Ang kapalaran nagabutang sing
katapusan sa mga kasaba,
Kag nagabahin sia sa mga gamhanan.
19 Ang pinasipalahan nga utud maiig-

a pa sang isa ka banwang mabakud
;

Kag ang mga kasuayon sang tnga

maguliitud, subung sang mga pintal sang
kuta.

20 Sabunga sang baba sang tawo ma-
busug ang iya tiyan

;

Sa patubas sang iya mga bibig ma-
busug sia.

21 Ang kamatayon kag ang kabuhi
yara sa kagamhanan sang dila

;

Kag ang mga nagahigugma sa iya,

magakalaon sang iya bunga.

22 Ang nakakita sing asawa, naka-
kita sing kaayohan

;

Kag nakadangat sia sang pinaayonan
ni lehoba.

23 Ang imol nagahambal nga may
mga pag-ampo

;

Apang ang m.angaran nagasabat sing
matigdas.

24 Ang tawo nga may mga abyan,
may iya sa ila nga sa kalaglagan,

Apang may isa ka abyan nga mahi-
rup pa sang isa ka litud,

4Q MAAYO pa ang imol nga naga-
*^ lakat sa iya pagkatarung,
Sang isa ka tawo nga banyaga sing

mga bibig, nga buangbuang sia.

2 Ang kalag man nga walay kinaad-
man, indi maayo

;

Kag ang madalas sing paniil, maka-
sala.

3 Ang kabuangon sang tawo naga-
patiko sang iya dalan,

Kag batok kay lehoba nagakaakig
ang iya tagiposoon.

4 Ang mga mangad nagatipon sing

madamu nga abyan,
Apang ang imol ginabulagan sang

iya abyan.

5 Ang saksi nga butigon indi maka-
padayon nga wala sing silot

;

Kag ang nagahambal sing kabutigan,

dili makapalagyo.
6 Madamu ang mga nagaologolog sa

dunganon,
Apang ang tagsatagsa nagapakig-

abyan sa tawo nga mahvitagon.

7 Ang tanan nga mga utud sang imol
nagakaakig sa iya

;

i
Labi na gid ang iya mga abyan ma-

gapalagyo sa iya

!

Sia nagasunud sa ila nga tnay mga
polong, apang sila wala na.

8 Ang nagaangkon sing kaalam, na-

gahigugma sa iya kalag

;

Ang nagabantay sang ihibalo, maka-
kita sing kaayohan.

9 Ang saksi nga butigon dili paga-
kabigon nga wala sing sala ;

Kag ang nagahambal sing kabutigan,
madula.

10 Ang kabuhi nga malipayon indi

angay sa buangbuang

;

Labi na gid indi angay sa ulipon nga
manginginoo sang mga dunganon.

11 Ang kaalam sang tawo nagapa-
hinay sang iya kasingkal

;

Kag ang iya kadunganan among pag-
pasaylo sang pagdaut sa iya.

12 Subung sang ngurub sang pama-
tan-on nga leon amo ang kaakig sang
hari,

Kag ang iya kalooy subung sang tun-

og sa ibabaw sang hilamon.

13 Kagha sang iya amay amo ang
anak nga buangbuang,

SOI



19. 14. MGA HULUBATON. 20. 11.

Kag tinolo nga dayon, ang mga kasu-
ayon sang babae.

14 Ang balay kag ang mga mangacl
panublion sila sang mga ginikanan,
Apang kay lehoba nagagikan ang

but-anan nga babae.

15 Ang katamad nagaholog sang ta-

wo sa bamook nga katologon

;

Kag ang kalag nga matamad pagagu-
tumon.

16 Ang nagabantay sang sogo, naga-
bantay sang iya kalag

;

Apang ang nagatamay sang iya mga
dalanon, mapatay.

17 Ang nagahikalooy sa nawad-an,
nagapahulam kay lehoba,
Nga magahatag sang balus sa iya.

18 Siloti ang imo anak sa may pag-
laum pa ;

Apang ayaw pagpainita ang imo
kalag sa pagpatay sa iya.

19 Ang dak 11 sing kaakig magadala
sang silot

;

Kag kon luwason mo sia^ pagahimoon
mo ini livvat.

20 Pamatii ang laygay, kag batuna
ang pagsabdong,
Agud nga magm.aalam ka sa imo pa-

laabuton.

21 May madamu nga mga tinutuyo
sa tagiposoon sang tawo,
Apang ang laygay ni lehoha amo ang

magapadayon.
22 Ang kalawilihan sang tawo amo

ang iya pagkamaayo

;

Kag maayo pa ang imol, sang tawo
nga butigon.

23 Ang kahadluk kay lehoba nagadul-
ong sa kabuhi

;

Kag upud sini magakabuhi sia nga
busug,
Kag indi sia pagaduawon sang ka-

lautan.

24 Ang matamad nagaloog sang iya
kamut sa pingan,
Kag bisan pa sa iya baba indi niya

pagdalhon liwat.

25 Pilasa ang mayubiton, kag ang
kulangkulang makapangaman

;

Sabdonga ang mahangponon, kag ma-
gahangup sia sing kinaadman.
26 Ang nagalaglag sa iya amay, kag

nagapapalagyo sa iya iloy,

Among anak nga nagapakahuya, kag
nagahakut sing timulang.

27 Untat-ka, anak ko, sa pagpamati
sing pagtolon-an,

Nga nagapatalang sa imo sang mga
polong sang kinaadman.

28 Ang malauton nga saksi nagayubit
sang paghukom,
Kag ang baba sang mga malauton na-

gahalunhoh sang kalainan.

29 Sa mga mayubiton may naaman
na nga mga silot

;

Kag mga bunal nga sa mga likod
sang mga buangbuang.

2f\ ANG alak among mayubiton, ang^ ilimnon nga makahulubug among
manugpagahud;
Kag bisan sino nga sa iya magpasa-

yup, indi maalam sia,

2 Ang kakugmat sa hari, subung sang
ngurub sang pamatan-on nga leon ;

Ang nagapaakig sa iya, m^akasala
batok sa iya kaugalingon nga kalag.

3 Kadunganan sang tawo amo ang
pagbiya sang iya kasuayon

;

Apang ang tanan nga buangbuang
magapatig-a sing hungud.
4 Ang matamad wala magadaro ba-

ngud sang ka tugnaw

;

Sa ani magapangayo sia, kag indi sia

makakiia.

5 Ang laygay sa tagiposoon sang ta-

wo among tubig nga madalum,
Apang ang tawo nga mahangponon

nagapanag-ub sa iya.

6 Madamu nga mga tawo nagabantala
ang tagsatagsa sang iya kaayo

;

Apang ang tawo nga matinumanon,
i'sin-o bala ang makakita sa iya ?

7 Ang matarung nga nagalakat sa iya
katarung,
Magamanginbulahan ang iya mga

anak sa olehe niya.

8 Ang hari nga nagalingkod sa ling-

koran sang hulukmanan,
Nagapaayag sang tanan nga kalainan

tungud sang iya panuluk.

9 l Sin-o bala ang sarang makasi-
ling ;

" Ako nagtinlo sang akon tagi-

posoon,
Matinio ako sang akon sala ?

"

10 Duha ka timbangan, kag duha
ka sulukban,
Duha sila ka mga butang nga kala-

ngil-aran ni lehoba.

11 Bisan pa ang pamatan-on nagapa-
kilala sa iya mga binuhatan,
Kon matinio ang iya kagawian kag

kon matadlung sia.
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20. 12. MGA HULUBATON. 21.9.

12 Ang idulungug nga nagapamati,
kag ang mata nga nagatulok,
Ginbuhat ni lehoba sila nga duha.

13 Ayaw paghigugmaa ang katolo-

gon, agud indi ka magimol

;

Muklata ang imo mga raata, kag ma-
busug ka sang tinapay.

14 "Malain, malain," siling sang na-

gabakal

;

Apang sa nakatalikod na, nagadayaw
sia.

15 May bulawan, kag madamu nga
mga niutya

;

Apang ang mga bibig nga maalam
among huyas nga malahalon.

16 Kuhaa sa iya ang iya panapton,
kay nagpasalig sia sa isa

;

Kag pangayoan sia sing inugpalig-on
bangud sang mga dumuluong.

17 Ang tinapay sa kabutigan among
manamit sa tawo,
Apang sa olehe ang iya baba mapuno

sing batobato.
18 Ang mga tinotuj'o nagabakud tu-

ngud sang laygay

;

Busa himoa ang inaway nga may ka-

but-anan.

19 Ang nagapanugyot, nagapahayag
sang tinago

;

Busa, ayaw ka paghilabut sa may bi-

big nga buka.
20 Ang nagapakamalain sa iya amay

kon sa iya iloy,

Ang iya suga pagapalongon sa ma-
ngitngit nga kadudulman.

21 Ang panublion nga madangat sa
niadali sa kamunoan,
Ang iya kaolehian indi pagpakamaa-

yohon.
22 Indi ka magsiling: "Ako magati-

malus sang kalainan ;

"

Hulata si lehoba kag sia magaluwas
sa imo.

23 Ang duha ka itilimbang kalangil-
aran ni lehoba,
Kag ang malimbongon nga tiniba-

ngan indi maayo.
24 Ang mga tikang sang mga tawo

ginadul-ong ni lehoba

;

Kag ang tawo l paano ang paghangup
niya sang iya dalan ?

25 Siod sa tawo ang pagdalidali sing

panaad nga balaan,
Kag sa tapus na ang mga pagpanaad,

magapangusisa.
26 Ang hari nga maalam nagaayag

sang mga malauton,

Kag sa ibabaw nila ginapatiyob ang
aliling sa pakaras.

27 Ang espiritu sang tawo amo ang
sulo ni lehoha,
Nga nagausisa sang tanan nga mga

tinago sang kasudlan.
28 Ang kalooy kag ang kamatooran

magmanugbantay sa hari

;

Kag sa pagkalooy nagpalig-on sang
iya hngkoran nga harianon.

29 Ang himaya sang mga pamatan-on
among iya kusug,
Kag ang puni sang mga tigulang ang

mga uban.

30 Ang mga bunal nga nagapilas,

mga bulong sila nga sa malauton

;

Subung man ang mga bunal nga na-

galambut sa kaidadalman sang kasudlan.

2i SUBUNG sang mga ilig sang tubig,
' amo ang tagiposoon sang hari sa

kamut ni lehoba

;

Sia nagabuyok sa iya sa tanan nga
luyag niya.

2 Ang tanan nga mga dalan sang ta-

wo matadlung sa iya kaugalingon nga
m.ga mata

;

Apang si lehoba nagatimbang sang
mga tagiposoon.

3 Ang maghimo sing katarungan kag
sing katadlungan,
Amo ang nahamut-an ni lehoba sing

labi pa sang halad.

4 Angpagkamatinaastaason sangmga
mata kag pagpahabok sa tagiposoon,

Ining sulo sang malauton, sala sia.

5 Ang mga katuyo-an sang mapisan
nagapadulong lamang sa kabuganaan

;

Apang ang tanan nga madalas tiaga-

daJagan lamang sa kaimolan.
6 Ang pagtipon sing mga mangad

may diia nga butigon,

Among alisngaw nga nagakapanas

:

ini sila nagapangita sang kamatayon.

7 Ang pagkalugos sang mga malaut-
on nagasabnit sa ila,

Kay indi sila maliiyag maghimo sang
kaulay.

8 Ang tawo, nga ang iya dalan tiko

mangindumuluong sa maayo,
Apang ang binuhatan sang matinlo

matadlung.
9 Ang pagpuyo sa isa ka suuk sang

atup,

Among labing maaj^o nga sa isa ka
daku nga balay upud ang isa ka babae
nga makiawayon.
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21. 10, MGA HULUBATON. 22.7.

10 Ang kalag sang malauton naga-

handum sang malain

;

Ang iya isigkatawo indi nakakita sing

pinaayonan sa iya mga mata.

11 Kon ang mayubiton pagsilotan,

ang kulangkulang nagamaalam

;

Kag kon ton-an ang maalam, nagaba-

ton sia sing kinaadman.
12 Ang matarung nagapapanilag sang

balay sang malauton

;

Ang Dios nagapalugdang sang mga
malauton sa kalaglagan.

13 Ang nagapabungul sang pagtuaw
sang makalolooy,

Sia man magatuaw kag indi sia paga-

pamatian.

14 Ang dolot sa tago nagapahangup
sang kasingkal,

Kag ang hatag nga lukip nagapalugpay

sang kaakig nga mabaskug.

15 Kalipay sa matarung ang paghimo
sing matadlung,
Apang kalaglagan ang pagbutang sa

buhat sang kalainan.

16 Ang tawo nga nagatalang sa dalan

sang ihibalo,

Magapahuway sia sa katilingban sang

mga minatay.

17 Ang nagahigugma sang kalinga-

wan, nangin-imol sia

;

Kag ang naghigugma sang alak kag
sang lana, indi magmangaran.

18 Ang malauton ginagamit subung
nga gawad tungud sang matarung,

Kag ang mabudhion, sa baylo sang

mga matadlung.

19 Maayo pa ang nagapuyo sa isa ka

duta nga hanayak,
Sang upud sang babae nga maawayon

kag maakigon.
20 Ang mangad nga hingamohon

kag lana yara sa puluy-an sang ma-
alam ;

Apang ang tawo nga buangbuang na-

gatolon sa ila.

21 Ang nagasunud sang katarungan
kag sang pagkalooy,
Makakita sing kabuhi, sing katarungan

kag sing himaya.
22 Ang maalan nagasaka sa banwa

sang mga maisug,
Kag ginapapaubus niya ang kabaku-

ran sang iya pagsalig.

23 Ang nagabantay sang iya baba kag
sang iya dila,

Nagabantay sa iya kalag sa kalisda-

nan.

24 Ang palabilabihon kag matinaas-
taason ginahingalanan nga mayubiton :

Nga nagabuhat sa pagsagmit sang
palabilabi.

25 Ang handum sang matamad naga-
patay sa iya,

Kay ang iya mga kamut nagadumili
sa pagpangabudlay.

26 Sa bug-OS nga adiaw nagakaibug
kag nagakaibog sia,

Apang ang matarung nagahatag sa

walay pagpugung.
27 Ang halad sang mga malauton ka-

langil-aran

:

i
Labi na gid, kon sa nialain nga ka-

tuyoan ang iya paghalad

!

28 Ang saksi nga butigon madula
;

Apang ang tawo nga nagapamati,
nagadayon sa iya pinolongan.

29 Ang tawo nga malauton naga-
patig-a sang iya nawung

;

Apang ang matadlung, nagapalig-on

sang iya dalan.

30 Wala sing kaalam, bisan may ihi-

balo,

Bisan may laygay, batok kay lehoba.

31 Ang kabayo nahanda na nga sa

adlaw sang inaway,
Apang ang pagdaug iya ni lehoba.

ANG kabantugan pinasulabi sang
daku nga mar;gad

;

Kag ang bugay labing mahal sang
pilak kag sang bulawan.

2 Ang mangaranon kag ang imol
nagakilitaay sila

;

Sila nga tanan ginbuhat ni lehoba.

3 Ang sampaton nagatan-aw sang
malain kag nagapanago

;

Apang ang mga kulangkulang, naga-
lina kag nagabayad sila sang silot.

4 Ang katapusan sang pagkamapai-
nubuson among kahadluk kay lehoba,

Ang mangad, ang himaya kag ang
kabuhi.

5 May mga tunok kag mga siod sa

dalan sang tawo nga tiko ;

Ang nagabantay sang iya kalag, ma-
gapalayo sa ila.

6 Tudloi ang pamatan-on, sono sang
dalan nga iya pagalaktan

;

Kag bisan pa magtigulang sia, indi

sia magatalikod sa iya.

7 Ang mangaranon nagaginoo sa mga
imol

;

Kag ang magpanghulam, alagad sia

sang nagpahulam.
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22.8. MGA HULUBATON. 23.4.

8 Ang nagatanum sing kalautan, ka-
lalat-an ang pag-anihon niya

;

Kag ang patok sang iya kaakig may
katapusan.

9 Ang may mata nga maloloy-on,
pagapakamaayohon,
Kay nagahatag sia sang iya tinapay

sa nasit-an.

10 Tabuga ang mayubiton, kag ang
kaawayon magagowa,
Kag magauntat ang kasaba kag ang pag-
pakahuya.

11 Ang nagahigugma sang katinlo sa

tagiposoon,
Kag may bugay sa iya bibig mangin-

abyan sang hari.

12 Ang mga mata ni lehoba nagata-
tap sang kinaadman

;

Apang sia nagabungkag sang mga po-
long sang mabudhion.

13 Ang matamad nagasiling :
" Ang

leon yara sa gowa ;

Sa tunga sang mga dalan pagapatyon
ako."

14 Boho nga madulum amo ang baba
sang mga dumuluong nga babae

;

Yadtong batok sa iya may kaakig, si

lehoba maholog sa iya.

15 Ang kabuangan nagaid sa tagipo-

soon sang pamatan-on

;

Apang ang patok sang pagbadlong
makapahilayo sa iya.

16 Ang nagapigos sa nasit-an sa pag-
padamu sang iya,

Kag nga nagahatag sa mangaranon
lamang, magamanginimoi sia.

Mga tnalip'Gt nga n<ga wali sa mga maayo n|a

patnatasan nabanungud sang sarisari

nga mga butang.

17 Ihuyog ang imo iduhangug kag
pamatii ang mga polong sang mga m.a-

alam,
Kag ibutang ang imo tagiposoon sa

akon kaalam.
18 Kay butang nga kalahamut-an, kon

tagoon mo sila sa imo sulud,

Kag nga tingub gid mahanda sila sa
imo mga bibig.

19 Agud nga ang imo pagsalig ma-
ngin sa kay lehoba,
Ginpahibalo ko sila karon sa imo

man, hoo, sa imo gid.

20 iWala ko bala pagisulat sa imo
ang labing maayo nga mga butang

Nahanungud sa mga laygay kag sa
kinaadman,

21 Sa pagpahibalo sa imo sang kama-
tooran, sang mga pinolongan nga ma-
tuud,

Agud nga sarang ka makasabat tu-

ngud sang mga pinolongan nga matuud,
sa mga nagapadala sa imo.

22 Indi ka magpangawat sa imol, kay
imol sia

;

Bisan pagdugmokon mo ang masulub-
on sa gawang sang bamva ;

23 Kay si lehoba magahukom sang
kasaba nila,

Kag pagahublasan niya sang kalag
yadtong mga naghublas sa ila.

24 Indi ka makigimpon sa tawo nga
maakigon,
Bisan sa tawo nga may kaakig mag-

buylog ka,

25 Basi pa makatoon ka sang iya
mga banas,

Kag makabaton ka sing siod nga sa
imo kalag.

26 Indi ka magmangindira sa tunga
sang mga nagapakpak sang kamut,
Sa tunga sang mga nagapalasalig sang

mga utang.

27 Kon wala ka sing sarang ngainug*
bayad,

1 Kay ngaa bala kuhaon nila ang banig
nga higdaan mo 1

28 Indi ka maglakbang sang daan nga
dulunan,
Nga ginbutang sang imo mga gini-

kanan.

29 I Nakakita ka bala sing tawo nga
maukud sa iya buluhaton ?

Sa atubangan sang mga hari magapa-
hayag sia

;

Wala sia didto sa atubangan sang
mga kubus sing kahimtangan.

QO KON maglinkod ka sa pagkaon^^ upud sang isa ka manuggahum,
Talupangda sing maayo ang yara sa

imo atubangan :

2 Ibutang mo ang sundang sa imo to-
tonlan,

Kon tawo ikaw nga sobok.

3 Indi mo pagkaibugan ang iya mga
sud-an nga manamit,
Kay kalan-on sila nga malimbongon.
4 Indi ka magpangabudlay sa pag-

pamangad

;

Untat ka sang imo mga banta.
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28.5. MGA HULUBATON. 23. 31.

5 ilbutaiig mo bala ang imo mga
mata sa indi amo?
Kay ang mga inangad nagahimo sing

mga pakpak sa iya ; subung sang agila

magalupad sila sa mga langit.

6 Indi ka magkaon sang tinapay sang
may mata nga malanlon,
Bisan magkaibug ka sang iya mga

siid-an nga manamit

;

7 Kay sono sang iya pakamahal sa iya
kalag, amo sia.

** Kaon kag iimimmi," magasiling sia

sa imo,
Apang ang iya tagiposoon wala sa

imo.
8 Ang hungit nga ginakaon mo, pa-

gaisuka mo,
Kag madula mo ang imo mga malolo

nga mga polong.

9 Indi ka maghutik sa mga idulungug
sang buangbuang

;

Kay pagatamayon niya ang kabut-
anan sang imo mga tinotuyo.

10 Indi ka maglakbang sa daan nga
dulunan,

Bisan magsulud ka sa palangumhan
sang mga ilo ;

•

11 Kay ang mamamawi nila ma-
kusug

:

Nga sia magaapin sang kasaba nila

batok sa imo.
12 Ibutang ang imo tagiposoon sa

tinon-an,

Kag ang imo mga idulungug sa mga
pinolongan sang kinaadman.

13 Ayaw pagdumilii ang pagbadlong
sa pamatan-on

;

Kon bunalon mo sia sang bilogon,
indi m.amatay.

14 Ikaw magapilas sa iya sing bilo-

gon,
Kag pagabawion mo ang iya kalag sa

inpierno.

15 Anak ko, kon ang imo tagiposoon
maalam kunta,

Ang akon man tagiposoon magakali-
pay.

16 Ar,g akon mga kasudlan magaka-
sadya man,
Kon ang imo mga bibig maghambal

sing butang nga matadlung.
17 Indi magkahisa ang imo tagipo-

soon sa mga raakasasala,

Hinonoo magpadayon ka sa tanan nga
dag-on sa kahadluk kay lehoba.

18 Kay, sa pagkamatuud gid, may
palaabiiton,

Kag ang imo paglaum indi pagutdon.
19 Pamati-ka, anak ko, kag magma.

alam-ka,
Kag dumalahi ang imo tagiposoon sa

dalanon.
20 Indi ka didto sa tunga sang mga

palainum sing alak,

Bisan sa tunga sang mga palakaon
sing unud

;

21 Kay ang palainum kag ang pala-
kaon magaimol sila.

Kag ang kaluyo magapapanaput sa
ila sing panapton nga gision.

22 Pam.atii ang im.o amay, nga nag-
panganak sa imo

;

Kag indi pagtamaya ang imo iloy kon
magtigulang sia.

23 Bakla ang kamatooran, kag indi

mo sia igbaligya,

Ang kaalam, ang tinon-an kag ang
ihibalo.

24 Magakasadya ang amay sang ma-
tarung ;

Kag ang magpanganak sa isa ka ma-
alam magakalipay tungud sa iya.

25 Magkalipay ang imo amay, subung
man ang imo ilo}'",

Kag magkasadya ang babae nga nag-
panganak sa imo.
26 Ihatag sa akon, anak ko, ang imo

tagiposoon,
Kag magpalahamuut ang imo mga

mata sa akon mga dalanon ;

27 Kay bobon nga madaluni amo ang
bigaon,
Kag bobon nga makitid ang dumulu-

ong nga babae.
28 Sia man nagapamangan subung

sang makawat,
Kag nagapadamu sang kadamuon sang

mga mabudhion sa tunga sang mga tawo.

29 I Sa kay sin-o bala ang mga pang-
hayhay ? l sa kay sin-o bala ang kasakit ?

I Kay sin-o bala ang kasuayon ? Sa
ka}^ sin-o bala ang panumbung ?

I Sa kay sin-o bala ang mga pilas sa

walay kabangdanan ?

I Sa kay sin-o bala ang pagpalamula
sang mga mata ?

30 Sa mga raaluyagon kaayo sang
alak,

Sa mga nagakaladto sa pagpangita
sing alak nga sinamo.

31 Indi ka magtulok sa alak kon na-

gapamulapula,
Kon nagamutya sia sa tagayan,
Kon nagailig nga matanlas gid ;
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23.32. MGA HULUBATON. 24. 23.

32 Apang sa katapusan magakagat
sia subung" sang man-ug,
Kag magasudlot subung sang dalitan

nga man-ng.

33 Ang imo mga mata magatan-aw
sang mga dumuluong nga babae,

Kag ang imo tagiposoon magahambal
sing mga huiang nga malinapason.

34 Kag magamanginsubung ka sang
nagahamyang sa alibutud sang dagat,

Kon subung sang nagahamyang sa uk-

bung sang isa ka palo sang saka3'^an.

35 Kag magasiling ka: " Ginpilas nila

ako, kag wala ako m.agbatyag sing ka-

sakit

;

Ginbunal nila ako, kag wala ako ma-
kabatyag sing ano man.

1 San-o bala magmata ako ? Pangitaon
ko pa ini iiwan."

INDI ka m.agkahisa sa mga tawo
nga malain,

Bisan maghandum ka sa pagupud sa

ila

;

2 Kay ang ila tagiposoon nagapama-
landong sa pagpigos,
Kag kasakit ang ginahambal sang ila

mga bibig.

3 Sa kaalam pagapatindugon ang ba-
lay,

Kag sa ihibalo pagapalig-onon ;

4 Kag tungud sa kinaadman pagapun-
on ang mga hulut
Sang tanan nga kaayohan nga mabal

kag makapahamuut.
5 Ang tawo nga maalam makusug,
Kag ang tawo nga makinaadmanon

nagapalig-on sang iya kagamhanan
;

6 Kay tungud sang kabut-anan maga-
pakigaway ka nga may kapuslanan sa

imo,
Kag ang pagdaug yara sa kadamuan

sang mga manuglaygay.
7 Ang kaalam lakas ka mataas nga sa

buangbuang,
Sa gawang sang haniva indi sla mag-

buka sang iya baba.

8 Sa nagapasuhot sa paghim.o sing
malain,
Pagatawgon sia nga tavv'o nga m.a-

nugpasuhot.

9 Ang pagpasuhot sang kabuangan
among sala

;

Kag kalangil-aran sa mga tawo ang
mayubiton.

10 Kon magluya ka sa adia\? sang ka-
budlayan,

Ang imo kusug pagabuhinan.
11 Bawia ang mga ginapanguyud sa

kamatayon,
Kag tabangi ang mga nagalakat, nga

nagakadusmodusmo sa pulugutan.
12 Kon magsiling ka : Sa pagkama-

taud gid wala kami makahibalo sini

;

i Indi bala mahangup sang nagatim-
bang sang mga tagiposoon ?

Kag ang nagabantay sa i)'-a kalag,

I w^ala bala sia makahibalo ?

Kag I indi bala pagaihatag niya sa ta-

wo, sono sang iya mga binuhatan ?

13 Anak ko, kaon-ka sang dugos, kay
maayo

;

Kag ang nagatolo sa udlan manginma-
tam-is sa imo alingagngag.

14 Magamanginamo ini nga sa imo
kalag, kon makakilala ka sang kaalam :

_
Kon makita mo sia, nagaangkon ka

sing palaabuton,
Kag ang imo paglaum indi mautud.
15 Ayaw pagput-i, malauton, ang pu-

luy-an sang matarung,
Bisan paghapayon-mo ang iya palahu-

wayan.
16 Kay mapukan sing makapito ang

matarung, kag nagabangon Iiwan,
Apang ang mga malauton nagakasan-

dad sa kalainan.

17 Kon mapukan ang imo kaaway,
ayaw ka pagkalipay

;

Kag kon makasandad sia, indi magka-
sadya ang imo tagiposoon,

18 Basi pa kon makita ini ni lehoba,
kag indi makapahamuut sa iya,

Kag pabalikon n^ya ang iya kaakig
gikan sa iya.

19 Indi ka magkaakig bangud sa mga
malauton,
Bisan magkahisa ka sa mga malauton;
20 Kay sa malain wala sing palaabu-

ton:
Ang lamprahan sang mga malauton

pagapalongon.
21 Kahadluk-ka, anak ko, kay lehoba

kag sa hari

;

Kag ayaw ka pagpakigimpon sa mga
maliwanon.

22 Kay sa hinali magatindug ang ila

kalalat-an

;

Kag ang kalaglagan nila nga duha
i sin-o bala ang nakahibalo ?

23 Yari man karon ang mga polong
sang mga maalam

:

Ang pagpasulabi sing mga tinawo sa
hulukmanan, indi maayo.
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24. 24. MGA HULUBATON. 25. 15.

24 Ang magsiling sa malauton :
" Ma-

tarung ka,"

Ang mga banwa magapanghimalaut
sa iya, kag ang kabanwaanan maga-
kangil-ad sa iya

;

25 Apang ang mga nagasabdong sa
iya may kaayohan sila,

Kag sa ibabaw nila magaabut ang pag-
pakamaaj'-Q nga kaayohan.

26 Nagahaluk sang mga bibig
Ang nagasabat sing mga angay nga

polong.

27 Ihanda ang imo buluhaton sa gO¥/a
Kag iaman-mo ini nga sa imo sa la-

tagon

;

Kag sa olehe magapatindug ka man
sang imo balay.

28 Indi ka magmanginsaksi nga wala
sing kabangdanan batok sa imo isigka-

tawo,
Bisan paglimbongan-mo sang imo mga

bibig.

_ 29^ Indi ka magsiling :
" Subung sang

ginhimo niya sa akon, amo man ang
akon pagahimoon sa iya ;

Pagaihatag ko sa tav/o a.ng bayad sono
sang iya binuhatan."

30 Nag-agi ako sa luyo sang pala-
ngumhan sang tawo nga matamad,
Kag sa luyo sang kaubasan sang tawo

nga nawad-an sing ihibalo;

31 Kag yari karon, nga talaptap na
ang pagtiibo sang mga tunok,
Dalamo na ang naglukup sa iya ka-

daygan,
Kag ang iya kudal nga bato napukan

na.

32 Kag sang pagkakita ko sini, nag-
pamalandong ako,
Nagtulok ako kag nakatoon ako

:

33 Diyotay nga katologon, diyotay
nga katuyo,
Diyotay nga pagsampaway sang mga

kamut sa pagpahuway,
34^ Kag magaabut subung sang buyong

ang imo Icaimolan,
Kag ang imo kinahanglan subung sang

tawo nga lupit.

Iban pa nga mga buljibaton ni Salomon.

QC YARI man karon ang mga liulu-^^ baton ni Salomon, nga ginhuwad
sila sang mga tawo ni Esekias, nga hari
sa luda.

2 Himaya sang Dios amo ang pagtago
sing mga butang,

Apang himaya sang mga hari amo
ang pagusisa sang mga butang.

3 Ang kataason sang mga langit, kag
ang kadadalman sang duta,

Kag ang tagiposoon sang mga hari,

wala sing katungkaran.

4 Kuhaa ang mga buay sa pilak,

Kag magagowa ang isa ka suludlan
nga sa manugtunaw.

5 Ipalayo ang malauton sa atubangan
sang hari,

Kag ang iya lingkoran nga harianon
magabakud sa katarungan.

6 Indi ka magpadayaw sa atubangan
sang hari,

Bisan maglingkod ka sa duug sang
mga kadalugkuan.

7 Kay maayo pa nga silingan ka:
" Saka-ka diri,"

Nga pagpapanaugon ka sa atubangan
sang dunganon,
Nga ginatulok sang imo mga mata.
8 Indi ka magpakigkasaba sing daso-

daso,

Basi pa indi ka makahibalo sang pa-
gabuhaton mo sa katapusan,
Sang pagpakahuy-an ka na sang imo

isigkatawo.

9 Apini ang imo kasaba batok sa imo
isigkatawo,
Kag indi mo igbutyag ang tinago

sang iban,

10 Basi pa pagmulayon ka sang ma-
kabati,

Kag ang imo kahuluyan indi mapauli.
11 Mansanas nga bulawan sa buluha-

ton nga linala sa pilak

Amo ang polong nga pinolong sa

angay nga dag-on.
12 Singsing nga bulawan kag huyas

nga bulaw^an nga ulay,

Amo ang manugsabdong nga maalam
sa idulungug nga matinumanon.

13 Subung sang katugnav/ sang niebe

sa dag-on sang ani,

Amo ang manugtunda nga matutum
nga sa nagapadala sa iya

;

Kay nagapabugnaw sia sang kalag

sang iya agalon.

14 Mga gal-um kag hangin, apang
indi ulan,

Amo ini ang tawo nga nagadayav/
sing butig sa pagkaalvvan.

15 Sa inanay sa kaakig nadaug ang
dunganon,
Kag ang dila nga mahomok naga-

boong sang mga tul-an.
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25. 16. MGA HULUBATON. 26. 14.

16 iNakakita ka bala sing dugos?
Kan-a ang tuman lang sa imo,
Basi pa kon butlaon ka. sa iya, kag

isuka mo sia.

17 Haganhagana ang imo tiil sa baldy
sang imo kasilingan,

Basi pa kon tak-an sia sa imo kag
pagkaakigan ka niya.

18 Ang pakang, ang hinganiban kag
baslay nga mataliwis,
Amo ang tawo nga nagasaksi sing

butig batok sa iya isigkatawo.

19 Ngipon nga boong kag tiil nga
madalin-ason,
Amo ang pagsalig sa raabudhion sa

adiaw sang kalisdanan.

20 Ang nagakanta sing mga kalanta-

hon sa tagiposoon nga masulub-on,
Subung sia sang nagauba sang panap-

ton sa dag-on sang tugnaw,
Kon sang nagaula sing langaw sa

ibabaw sang soda.

21 Kon guturaon ang nagadumut sa

im.o, pakaona sia sing tinapay

;

Kag kon ginauhaw sia, hatagi sia sing

tubig

;

22 Kay mga baga ang pagatiponon mo
sa ibabaw sang iya olo,

Kag si lehoba magabayad sini sa imo.

23 Ang hangin sa Aminhan nagapa-
ulan,

Kag subung man ang dila nga maliba-
kon nagahimo sing nawimg nga ma-
akigon.

24 Maayo pa ang magpuyo sa isa ka
suuk sang atup.

Sang sa isa ka daku nga balay upud
sang isa ka babae nga maawayon.

25 Subung sang mabugnaw nga tubig

nga sa kalag nga nauhaw,
Amo ang maayong balita nga naga-

halin sa malayo nga duta,

26 Tuburan nga malubug kag tubud
nga mahigko
Amo ang matarung nga nagakadanlog

sa atubangan sang malauton.
27 Ang pagkaon sing madamu nga

dugos, indi maayo,
Kag ang pagpangita sing kaugalingon

nga hima3''a among lulan.

28 Banwa nga ginuba kag wala sing

kuta,

Among tawo nga wala magabutang
sing pagpugung sa iya espiritu.

QO SUBUNG sang niebe sa tingadlaw,^^ kag subung sang ulan sa tig-alani,

Sa sini indi angay sa buangbuang ang
himaya.

2 Subung sang maya sa iya pagli-
botlibot, subung sang salimbabatang sa
iya paglupad,
Amo ini ang pagpakamalaut nga wala

sing kabangdanan wala magaabut.
3 Ang tagsaon nga sa kabayo. ang

sukima nga sa asno,
Kag ang bilogon nga sa mga likod

sang mga buangbuang.
4 Indi ka magsabat sa buangbuang

sono sang iya kabuangan,
Agud nga indi ka man magmangin-

subung sa iya.

5 Sabta ang buangbuang, sono sang
iya kabuangan,
Agud indi sia maghunahuna nga ma-

alam sa imo mga mata.
6 Nagautud sang mga tiil, nagainum

sang iya ikadaut
Ang nagapadala sing balita sa kamut

sang isa ka buangbuang.
7 Ang mga paa sangpiang nagakabit;
Amo man ini ang isa ka hulubaton sa

baba sang mga buangbuang.
8 Subung sang nagagapus sang bato

sa halabyug,
Amo ang paghatag sing himaya sa

buangbuang.

9 Subung sang sanga nga tunukon
nga binayaw sa kamut sang hubug,
Amo man ang isa ka hulubaton sa

baba sang mga buangbuang.

10 Ang manugpana nga nagapilas
sang tanan,

Amo man ang nagahinakay sa buang-
buang kag nagahinakay sa mga tiyog-

tiyog.

11 Subung sang ido nga nagabalik sa

iya suka,

Amo man ang buangbuang nga naga-
liwanliwan sang iya kabuangan.

12 I Nakakita ka bala sing isa ka tawo
nga maalam sa iya kaugalingon nga
mga mata ?

Labi nga may paglaum sa isa ka
buangbuang sang sa iya.

13 Nagasiling ang mataraad : "May
isa ka leon nga nagangurub sa dalan

;

May isa ka leon sa tunga sang mga
dalanon."

14 Subung nga ang gawang naga-
balikbalik sa iya tulungtungan
Amo man ini ang matamad sa ibabaw

sang iya higdaan.
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26. 15. MGA HULUBATON. 27. 13.

15 Ang matamad nagakamlut sang
yya. kamut sa pingan,

Apang ginabudlay sia sa pagpabalik
sini sa iya sa baba.

16 Labi pa nga maalam ang matamad
sa iya kaugalingon nga mata,
Sang iban nga pito nga nagasabat

nga may maayo nga ihibalo.

17 Subung sang nagadakup sa mga
dalungan sang isa ka ido,

Amo ang nagakaakig sa kasaba nga
indi iya, sang nagaagi sia.

18 Subung sang buang nga ginaugtan,
nga nagahaboy sing mga agipo nga
nagadabdab,
Sing mga baslay kag sang kamatayon,
19 Amo ini ang tawo nga nagalim-

bong sa iya isigkatawo,
Kag nga nagasiling :

"
i Wala ako

bala paghampangi ?

"

20 Sa makulangan ang gatong, maga-
palong ang kalayo

;

Kag diin nga wala sing palasugyot,
nagauntat ang binangig.

21 Subung sang uling nga sa mga
baga, kag subung sang gatong nga sa

kalayo,
Amo man ang tawo nga maawayon

sa pagpadabdab sang kasaba.

22 Ang mga polong sang mga pala-

sugyot subung sila sang mga sud-an
nga manamit,
Kag nagapanaug sila tubtub sa alibu-

tud sang tiyan.

23 Subung sang buay sang pilak nga
nagalapta sa langalanga,

Amo tnan ang mga bibig nga mainiton
kag ang tagiposoon nga madauton.
24 Sa iya mga bibig ang nagadumut,

nagahilum

;

Kag sa sulud nij'^a nagatipon sia sing

limbong.

25 Kon maghambal sia sing mainab-
yanon gid, ayaw sia pagpatiha,
Kay pito ka kalangii-aran yara sa iya

tagiposoon.

26 Ang dumut ginatago sa idalum
sang balibad

;

Sa katilingban mabuksan ang iya ka-

lautan.

27 Ang raagkutkut sing boho, maho-
log sia sa iya ;

Kag ang bato magabalik sa nagapali-

gid sa iya.

28 Ang dila nga butigon nagadumut
sa ginapilasan niya,

Kag ang baba nga maoloolohon na-

gakabangdanan sang kalaglag.

2rT INDI ka mag-andak sang adlaw
* nga buas

;

Kay wala ka makahibalo nga kon ano
ang isa ka adlaw magapatubas.

2 Magdayaw sa imo ang iban, kag
indi ang imo baba,
Ang dumuluong, kag indi ang imo

mga bibig.

3 Mabug-at ang bato, kag mabug-at
nga lulan ang balas;
Apang ang kaakig sang kiilangkulang

labi pa ka bug-at sa ila nga duha.

4 Kon mapintas ang kaakig kag ma-
hinaw-ason ang kasingkal

;

I Sino bala ang nagatindug sa atuba-
ngan sang kahisa ?

5 Maayo pa ang hayag nga pagsab-
dong,
Sang tinago nga gugma.
6 Ang mga piias nga nahimo sang

nagahigugma, nagagikan sa pagkatu-
tum

;

Kag ang nga haluk sang nagadumut
mga masunsun.

7 Ang kalag nga busug nagasikway
sang udlan sang dugos ;

Apang sa kalag nga gutum ang tanaii

nga mapait, matam-is.

8 Subung sang pispis nga nagatalang-
talang sa malayo sa iya pugad,
Amo ini ang tawo nga nagatalang-

talang malayo sa iya duug.

9 Ang ihalaplas kag ang pahamut
nagalipay sa tagiposoon

;

Amo man ang katam-is sang isa ka
abyan nga ang iya laygay nga tinagi-

posoon.

10 Ayaw pagbayai ang imo abyar,
bisan ang abyan sang imo amay

;

Kag indi ka magsuliid sa balay sang
imo iitud sa adlaw sang imo kalalat-an.

Maayo pa ang kasilingan nga malapit
sang litud nga malayo.

11 Magamaalam ka, anak ko, kag
pakalipaj^a ang akon tagiposoon

;

Kag may polong ako sa pagsabat sa

magapasipala sa akon.

12 Ang mainamanon nagatan-aw sang
malain kag nagapanago

;

Apang ang mga kulangkulang na-

gaiina kag nagabaton sila sang daut.

13 Kuhaa ang panapton sang nangin-

manugpasalig sa iban,
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27. 14. MGA HULUBATON. 28. 11.

Kag kuhai sing inugpalig-on ang
manugpasalig sa babae nga dumuluong ;

14 Kon ang isa magpakamaayo sa

iya abyan sa niataas nga tingug, nga
nagabangon sing aga pa gid,

Pagaisipon ini sa iya nga pagkama-
laut.

15 Dayon nga tolo sa adlaw gid sang
ulan,

Kag ang babae nga makiawayon, na-
gaangay sila nga duha.

16 Ang nagapugung sa iya, nagapu-
gung sang liangin,

Kag ang iya kamut nga too nagakita
sing lana.

17 Ang salsalon sa salsalon naga-
talum,
Kag ang tawo nagapatalum sang na-

wung sang iya abyan.
18 Ang nagabantay sang igera maga-

kaon sang iya bunga,
Kag ang nagabantay sa iya ginoo,

pagapadungan sia.

19 Subung sang, sa tubig, ang isa ka
nawung magakaangay sa isa ka nawung,
Amo ini ang tagiposoon sang tawo,

sa tawo.

20 Ang lulubngan kag ang kapaha-
makan indi nga mas-a magkalabusug

;

Aino ini ang mga mata sang tawo
nga wala sing kabulusgan.

21 Ang tunawan nga sa pilak, kag
ang dapog nga sa bulawan

;

Manginsubung unta ang tawo nga sa
baba sang nagapadayaw sa iya.

22 Kon pagbayhon mo ang buang-
buang sa isa ka losongnga may hal-o,

Sa tnnga sang uyas nga binayo,
Indi magapalayo sa iya ang iya ka-

buangan.

23 Magkilala-ka sing maajo sang
buyhon sang imo mga obeha,
Kag magtalupangud ka sa mga pi-

iianong;

24 Kay indi nga sa giliapon ang mga
bahandi,
Kag bisan pa ang purungpurung

manginsa kaliwatan kag sa kaliwatan.

25 Ginapadala ang bungalon, kag
nagapakita ang hilamon,
Kag ginatipon ang mga gamhon sa

mga kabukiran.
26 Ang mga kordero mangin sa imo

inugpanaput,
Kag ang mga tinday sang kanding

nga sa bili sing latagon

;

27 Kag tuman na ang gatas sang mga
kanding nga sa imo kalan-on,

Nga sa kalan-on sang imo panimalay,
Kag nga sa inugsakdag sa imo mga

sologoon.

20 NAGAPALAGYO^ ang malau-O ton, nga walay sino nga nag-
aiagas sa iya

;

Apang ang mga matarung mga ma-
sinalig-on sila subung sang leon.

2 Tungud sang pagkamalalison sang
duta madamu ang iya mga dunganon

;

Apang tungud sang tawo nga mahi-
nantupon kag makinaadmanon magala-
wig ang ginharian.

3 Ang tawo nga imol, nga nagapigos
sa mga makalolooy,
Amo ang ulan nga nagabaha kag indi

nagabilin sing tinapay.

4 Ang mga nagabiya sang kasogoan,
nagadayaw sa mga malauton

;

Aipang ang mga nagatuman sang ka-

sogoan, nagasuay sa ila.

5 Ang mga malain nga tawo indi

makahangup sang katadlungan

;

Apang ang mga nagapangita kay
lehoba, makahangup sang tanan.

6 Maayo pa ang imol nga nagalakat
sa iya katadlungan.
Sang malauton nga nagahimo sang iya

mga dalan nga tiko, bisan mangaranon
sia.

7 Ang nagatuman sang kasogoan,
among anak nga mahinangponon

;

Apang ang nagaiipud sa mga banj'-a-

ga, nagapakahuya sa iya amay.

8 Ang nagapadamu sang iya mangad
tungud sa pasaka kag sa lakas nga
hinakay,
Ginatipon niya ini nga sa nagakalooy

sa mga makalolooy.

9 Ang nagapabungul, agud nga indi

magpamati sang kasogoan,
Ang iya gid nga pangamuyo among

kangil-aran.

10 Ang nagapatalang sa mga matad-
lung sa dalan nga malain,

Maholog gid sia sa boho, nga iya

kinutkutan.
Apang ang mga matadlung maga-

panubli sing kaayohan.

11 Ang tawo nga mangaranon maalam
sia sa iya kaugalingon nga mga mata ;

Apang ang makalolooy nga mahan-
tupon, nagausisa sini.
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28 12. MGA HULUBATON. 29. 10.

12 Kon magkalalipay ang mga mata-

lung, daku ang himaya ;

Apang kon pagpatindugon ang ma-
lauton, ginapapangita ang tawo.

13 Ang nagatabon sang iya mga pag-

lapas, indi magauswag ;

Apang ang nagatuad sa ila kag naga-

biya sa ila, makadangat sing kalooy.

14 Bulahan ang tawo nga sa gihapon
nagamahadlukon

;

Apang ang nagapatig-a sang iya tagi-

posoon, maholog sa kalainan.

15 Ang leon nga nagangurub, kag
ang oso nga gutum,

Attio ang dunganon nga dimatarung
sa ibabaw sang banwa nga makalolooy.

16 Ang dunganon nga kulang sing

ihibalo, among daku nga manugpigos;
Apang ang nagadumut sang kakagud,

magalawig sang iya mga adlaw.

17 Ang tawo nga napilpilan sang
dugo sang tawo,
Tubtub sa lulubngan magapalagyo

sia, nga walay sin-o nga magapugung sa

iya.

18 Ang nagalakat sa katadlungan,
manginmaluwas sia

;

Apang ang malinapason sa iya mga
dalanon, maholog sa gilayon.

19 Ang nagapanguma sang iya duta,

mabusug sia sa tinapay
;

Apang ang nagasunud sa mga liho-

liho, mabusug sa kaimolan.
20 Ang tawo nga matutum nagabu-

gana sang mga pagpakamaayo
;

Apang ang nagadali sa pagmangad,
indi pagkabigon nga walay sala.

21 Ang pagpasulabi sing tawo, indi

maayo,
Kag sa isa lamang ka hungit nga

tinapay nagamalalison ang tawo.
22 Ang tawo nga may mata nga

madauton, nagadalidali sa pagdangat
sang mangad,
Kag wala sia makahibalo nga mag-

abut sa ibabaw niya ang kaimolan.

23 Ang nagasabdong sa tawo, sa

olehe makakita sing bugay,
Labi sang tawo nga ang iya dila na-

gaoloolo.

24 Ang nagapangawat sa iya amay
kon sa iya iloy, kag nagasiling :

" Indi

paglapas ini,"

Kaiipud sia sang tawo nga manugiag-
lag.

25 Ang kalag nga mahabukon naga-
painit sing kaawayon;

Apang ang nagasalig kay lehoba, pa-
gapatambukon.
26 Ang nagasalig sa iya tagiposoon

among buangbuang

;

Apang ang nagalakat sa kaalam, ma-
gapalagyo.

27 Ang nagahatag sa imo, wala sing
kasisit-an

;

Apang nga sa nagapanago sang iya
mga mata, magadagaya ang pagkama-
laut.

28 Kon pagpatindugon ang mga ma-
lauton, magapanago ang mga tawo ;

Apang kon magkaladula sila, ang
mga matarung magadamu.

2Q ANG tawo nga sa masunsun gina-
^ sabdong, nagapatig-a sang ting-

koy,
Sa hinali pagaboongon sia nga wala

sing kalalangan.
2 Kon magdagaya ang mga matarung,

nagakalipay ang banwa
;

Apang kon maggahum ang malauton,
ang banwa nagapanghakroy.

3 Ang tawo, nga nagahigugma sang
kaalam, nagalipay sa iya amay ;

Apang ang nagakalipay sa mga biga-
on, nagalaglag sa iya mga pagkabutang.
4 Ang hari tungud sa katadlungan,

nagapalig-on sang kadutaan

;

Apang ang tawo nga nagabaton sang
halad nga binayaw, magalaglag sa iya.

5 Ang tawo nga nagaoloolo sa iya
isigkatawo,
Sihod ang ginaladlad niya sa atuba-

ngan sang iya mga tikang.

6 Sa pagkamalalison sang tawo nga
malain may siod

;

Apang ang matarung magahugyaw
kag magakalipay.

7 Nakilala sang matarung ang katad-
lungan sang mga makalolooy

;

Ang malauton wala makahangup sang
kinaadman.

8 Ang mga mayubiton nagahuyup
sing dahdab sa banwa,
Apang ang mga maalam nagalugpay

sang kaakig.

9 Ang tawo nga maalam nga naga-
pakigsuay sa tawo nga buang,
Nga magpangakig kon magkadlaw sia,

v/ala sia sing kapahuwayan.
10 Ang mga tawo nga makidugoon

nagadumut sa tawo nga himpit,

Apang ang mga matadlung nagata-
bang sang iya kabuki.
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29. 11. MGA HULUBATON, 30.9.

11 Ang buangbuang nagapagowa sa

iya bug-OS nga kaaklg,

Apang ang maalam nagapalinong sa

iya, nga nagapugung sa iya.

12 Kon ang magagahum nagasapak
sa polong nga kabutigan,
Ang tanan niya nga mga alagad ma-

nginmalauton.

13 Ang imol kag ang manugpigos
nagkitaay sila

;

Ang mga mata nila nga duha ginai-

wagan ni lehoba.

14 Kon ang hari nagahukom sa mga
makalolooy sono sa kamatooran,
Ang iya lingkoran nga harianon sa

gihapon magamanginmalig-on.
15 Ang bilogon kag ang pagsabdong

nagahatag sing kaalam,
Apang ang bata nga ginapasugtan,

magapakahuya sa iya iloy.

16 Kon ang mga malauton nagada-
mu, nagadamu man ang pagkamalali-
son ;

Apang ang mga matarung magatan-
aw sang pagkaholog nila.

17 Badlunga ang imo anak, kag maga-
hatag sia sa imo sing palahuwayan ;

Kag magasadya sia sang imo kalag.

18 Kon wala sing diosnon nga paha-
yag, ang banwa wala sing sukima

;

Apang kon sia magtuman sang kaso-
goan, bulahan sia.

19 Sa mga polong indi mabadlong
ang ulipon,

Kay nakahangup sia sing maayo, a-

pang waki sia magasapak.

20 I Nakakita ka bala sing tawo nga
madalas sa iya mga polong ?

Labi nga may paglaum sa buangbuang
sang sa iya.

21 Ang nagaamoma sa iya ulipon ku-
tub sa iya pagkabata,
Sa olehe manginiya anak.

22 Ang tawo nga maakigon nagapa-
init sing mga kaawayon,
Kag ang tawo nga mainugtanon naga-

bugana sa mga paglapas.

23 Ang palabilabi sang tawo na-
gapapubus sa iya,

Apang ang mapainubuson sa espiritu
makadangat sing himaya.

24 Ang nagapakigambit sa makawat,
nagadumut sang iya gid nga kalag.
Magapamati sia sang pagpakamalaut,

kag indi niya ginapahayag ang bisan
ano.

_ I

25 Ang kahadluk sang tawo nagalad-
lad sing siod

;

Apang ang nagasalig kay lehoba iga-
pahamtang sa duug nga mataas.

26 Madamu ang nagapangita sang ka-
looy sang manuggahum,
Apang kay lehoba nagagikan ang pag-

hukom sang tawo.

27 Kalangil-aran sang mga matarung
amo ang tawo nga malauton

;

Kag kalangil-aran sang mga malauton
amo ang matudlung sa iya mga dalanon.

Mfa polong ni Agur.

Opj ANG mga polong ni Agur, nga^^ anak ni Hake, ang tagna nga
ginmitlang sa sadtong lalaki kay Itiel,

kay Itiel kag kay Ukal.
2 Sa pagkamatuud gid, pakok pa ako

labi sa bisan kay sin-o,

Bisan may ihibalo ako nga iya sang
tawo.

3 Wala ako makatoon sing kaalam,
Bisan nakakilala ako sang kinaadman

sang Balaan.

4 I Sin-o bala ang nagsaka sa langit

kag nagpanaug?
^* Sin-o bala ang nagkuum sang mga

hangin?

i Sin-o bala ang naghigot sa isa ka
panapton sang mga tubig?

I Sin-o bala ang nagpalig-on sang tanan
nga mga ukbung sang duta ?

I Sin-o bala ang iya ngalan, kag ang
ngalan sang iya anak, kon nakahiba-
loka?

5 Ang tanan nga polong sang Dios,
ginulay.

Sia amo ang taming sang mga naga-
panilong sa iya.

6 Dili ka magdugang sa iya mga
polong,
Basi pa nga pagsabdongon ka, kag

nga madakpan ka nga butigon.

7 Duha ka butang ang ginpangayo ko
sa imo

:

Ayaw ako pagdumilii sa ila, sa wala
pa ako namatay

;

8 Ipahilayo sa akon ang kadayawan
kag ang polong nga butigon

;

Ayaw ako paghatagi sing kaimolan
bisan mga mangad

;

Saguda ako sang kan-on nga naga-
kaigo sa akon,

9 Basi pa kon mabusug ako, kag
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30. 10. MGA HULUBATON. 30. 33.

mas;dumili sa imo kag magsiling ako

:

"
i Sin-o bala si lehoba ?

"

Kag basi pa nga, kon imol ako, mag-
pangawat ako,

Kag pasipalahan ko ang ngalan sang

akon Dios.

10 Indi mo pagisumbung ang alagad

sa atubangan sang iya ginoo,

Basi pa pagpakamalainon ka niya,

kag makasala ka.

11 May kaliwatan nga nagapakama-
laut sa iya amay,
Kag sa iya iloy wala pagpakamaayo.
12 May kaliwatan nga matinlo sa ila

kaugalingon nga mga mata,
Kag sa iya kahigkoan wala gid sia

matinloi.

13 May kaliwatan, jdaw ano ka ma-
tinaastaason ang iya mga mata

;

Kag ang iya mga ilalakub napanghi-

tad!

14 May kaliwatan nga ang iya mga
ngipon mga hinganiban, kag ang iya

mga bag-ang mga sundang.
Sa paghalunhon sa mga imol sa duta

kag sa makalolooy sa tunga sang mga
tawo.

15 Ang linta may duha ka anak nga
babae :

" Dalha diri, dalha diri."

Yari karon ang tatlo nga wala maga-
kabusug,
Kag apat nga wala gid magasiling

:

Tuman na :

16 Ang lulubngan kag ang taguang-

kan nga baw-as,
Ang duta nga wala magakabusug sang

tubig,

Kag ang kalayo nga wala nga mas-a
magasiling: " Tuman na."

17 Ang mata nga nagatiawtiaw sa

amay,
Kag nagatamay sa pagtuman sa iloy,

Maglukat sa iya ang mga uwak sa

sapa,
Kag kaonon sia sang mga anak sang

agila.

18 May tatlo ka butang nga lakas nga
makatilingala sila sa akon ;

May apat pa nga wala ko makilala

:

19 Ang dalan sang agila sa mga
hangin,
Ang dalan sang man-ug sa ibabaw

sang bato,

Ang dalan sang sakayan sa tunga
sang dagat,

Kag ang dalan sang tawo sa pamatan-
on nga babae.

20 Amo ini ang dalan sang babae nga
makihilawason

:

Nagakaon sia, kag nagapaninlo sang
baba,
Kag nagasiling :

" Wala ako maghimo
sing kalainan."

21 Tungud sa tatlo ka butang naga-
kurug ang duta,

Kag sa apat pa nga indi niya sarang
madala

:

22 Tungud sang ulipon kon maghari
sia,

Kag tungud sang buangbuang kon ma-
busug sang tinapay,

23 Tungud sang madumuton nga ba-

bae kon kaslon sia,

Kag tungud sang alagad nga babae kon
magpanubli sa iya agalon nga babae.

24 May apat ka butang nga tuman ka
magamay sa duta,

Kag sila mga puno gid sing kaalam

:

25 Ang mga subay, banwa nga indi

mabakud,
Nga nagaaman sa tingadlaw sang iya

pagkaon

;

26 Ang mga damang, banwa nga
indi maisug,
Nga nagabutang sang iya balay sa

pil-as

;

27 Ang apan, nga wala sing hari,

Kag nagagowa sila nga tanan sa

panongpanong

;

28 Ang taguto nga nagapangapyut
ang mga kamut,
Kag yara sia sa mga balay nga haria-

non sang mga hari.

29 May tatlo ka butang nga magayon
sing panikang

;

Apat pa nga magayon sing panlakat

:

30 Ang leon nga makusug kag maisug
sa tunga sang mga kasapatan,

Nga wala magaisol sa bisan kay sin-o

;

31 A^ng kabayo sa pag-awayan nga
nasangkapan sang mga wagkus ; kag ang
lalaki nga kandingman,
Kag ang hari nga batok sa iya wala

gid sing nagabato.

32 Kon sa pagkabuang gid naghimo
ka sa pagpakataas sa imo,

Kag kon naghunahuna ka sa paghimo
sing malain,

Itakup ang kamut sa baba.

33 Kay ang nagalugay sang gatas,

nagahimo sing mantika,

Kag ang nagalugay sang mga ilong,

nagapadugo sing dugo,
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31.1. MGA HULUBATON. 31. 26*

Kag ang nagalugay singkaakig, naga-
patubas sing kaawaj^on.

Mga laygay sang iloy sang hari nga si Lenjiie!

sa iya aiak.

Oi ANG mga polong sang hari nga si

^ * Lemuel : ang tagna nga gintudlo

sa iya sang iya iloy.

2 I Ano bala, anak ko ? I Ano bala,

anak sang akon kasudlan ?

Busa I ano bala, anak sang akon mga
panaad ?

3 Indi mo pagihatag sa mga babae
ang imo mga kusug,
Bisan ang imo mga dalanon sa babae

nga mga nagalaglag sa mga hari.

4 Indi sa mga hari, oh Lemuel,
Indi angay sa mga hari ang maginum

sing alak,

Bisan sa mga dunganon ang paghan-
dum sing ilimnon nga makuhulubog

:

5 Basi pa nga maginum kag malipatan
nila ang kasogoan,
Kag pagliwanon nila ang katadlungan

sang bisan sin-o sang mga mapainubu-
son.

6 Ihatag ang ilimnon nga makahulu-
bug sa nahanda sa pagkawala,
Kag ang alak sa mga j^ara sa kapai-

tan sa kalag.

7 Maginum sila, kag magkaiipat sila

sa ila kaimolan,
Kag sa ila pagkamakalolooy indi na

sila makadunidum.
8 Buka ang imo baba tungud sa apa,
Tungud sang katarungan sang tanan

nga mga anak nga walay mananabang.
9 Buka ang imo baba, himoa ang

katarungan,
Kag hukmi ang nasakitan kag ang

makalolooy.

Pagdayaw sa babae nga maugdang.

10 Ang babae nga maisug, i sin-o

bala ang makakita sa iya ?

Kay ang bill niya nagalabaw pa sa

mga mutya.
11 Ang tagiposoon sang iya bana

nasalig sa iya,

Kag wala sa iya makulang ang
inagaw.

12 Sia magahimo sa iya sang kaayo-
han kag indi ang kalainan,
Sa tanan nga mga adlaw sang iya

kabuhi.

13 Nagapangita sia sing bulbul sang
karnero kag lino,

Kag sa kabubut-on nagapangabudlay
sia sa iya mga kamuL

14 Nagamanginsubung sia sang sa-

kayan sang manugbaligj^a:
Nagadaladala sia sing tinapay gikan

sa malayo.
15 Nagabangon sia sing gab-i pa,
Kag ginapanagtag niya ang kalan-on

sa iya panimalay,
Kag ang pahat nga buluhaton sa iya

mga sologoon.
16 Ginapasibosibo niya ang isa ka

palangumhan kag ginabakal niya sia
;

Kag sa bunga sang iya mga kamut
nagatanum sia sing isa ka kaubasan.

17 Nagawagkus sia sing kabakud sang
iya mga taludtud,

Kag ginapalig-on niya ang iya mga
butkon.

18 Nagahangupsia nga maayo ang iya
pinangumahan.
Ang iya lamprahan wala magakapa-

long sa kagab-ihon.

19 Ginabutang niya ang iya mga
tudlo sa polondan,
Kag ang iya mga kamut sa bolongan.
20 Nagahumlad sia sang iya palad sa

imol,

Kag ang iya mga kamut ginatunghol
niya sa makalolooy.

21 Wala magakahadluk sia sang niebe
nga sa iya balay,

Kay ang iya bug-os nga panimalay
nagauluslob sing panapton.

22 Sia nagahimo nga sa iya sing mga
habol

:

Lino nga manipis kag eskarlata amo
ang iya panapton.

23 Kilala ang iya bana sa mga ga-
wang sang haniva,

Kon maglingkod sia upud sa mga
tigulang sa duta.

24 Nagahimo sia sing mga bayo, kag
ginabaligya niya sila,

Kag ginatugyan niya ang mga wagkus
sa mga m.anugbaligya.

25 Ang i3'-a mga panapton among
kapag-unan kag kadunganan

;

Kag magakadlaw sia sa mga adlaw
nga palaabuton.

26 Ginbuka niya ang iya baba nga
may kaalam,
Kag ang kasogoan sa pagkalooy yara

sa iya dila.
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27 Nagatatap sia sang paglakat sang

iya panimalay,
Kag wala sia magakaon sang tinapay

sa katamad.
28 Nagabalangon ang iya mga anak,

kag pagatawgon sia nga bulahan ;

Kag ang iya man bana, nagadayaw
sa iya :

29 " Madamu nga mga anak nga babae
ang ginatawag sing maisganon gid

;

Apang ikaw nagalabaw sa ila nga
tanan."

30 Malimbongon ang kaalakaya, kag
walay pulus ang kaayoayo

;

Ang babae nga nagakahadluk kay
lehoba, ina sia pagadayawon.

31 Hatagi sia sang bunga sang iya

mga kamut,

Kag magdalayaw sa iya ang iya

kaugalingon nga mga binuhatan sa mga
gawang sang baniva.

ANG

L.

Kadayawan sang tanan nga mga biitang nga

kalibutanon.

1ANG mga polong sang manugwali,
nga anak ni Dabid, nga hari sa

Irusalem.
2 Kadayawan sang mga kadayawan,

siling sang Manugwali ; kadayawan
sang mga kadayawan. Ang tanan kada-
yawan.

3 iAno bala ang kapuslanan sang
tawo sa tanan niya nga pagpangabud-
lay, nga iya ginahimud-osan sa idalum
sang adlaw ?

4 Ang isa ka kaliwatan nagaligad,

kag ang isa ka kaliwatan nagaabut, kag
ang duta nagapadayon sa gihapon.

5 Kag nagabutlak ang adlaw, kag
nagakatunud ang adlaw ; kag nagadali sa

iya duug, nga didto sia nagbutlak.

6 Ang hangin nagahuyup nayon sa

Bagatnan, ugaiing nagabalik sia nayon sa

Aminhan ; nga nagabuyong sa dalayon
sa iya panlakatan, kag ang hangin naga-
balik liwan sa iya paglibotlibot.

7 Ang tanan nga mga suba nagapa-
lakadto sa dagat, kag ang dagat walay
pagkapund sa duug sa diin ang mga
suba maghalalin, didto nagabalik sila sa

ila pagilig.

8 Ang tanan nga mga butang mga
mabudla^^on labi sang sarang masi-

ling sang tawo. Ang mga mata indi

mabusug sa pagtan-aw, bisan ang mga
idulungug mapuno sa pagpamati.
9 Ang nagiigad, amo man ang maga-

abut. Ang nahimo na, amo man ang
pagahimoon : kag wala gid sing bag~o
sa idalum sang adlaw.

10 iMay butang bala nga nahanu-
ngud sa iya nga sarang ikasiiing :

" Yari
karon, ini among bag-o ? " Nahimo na
sia, sa mga katuigan nga naguna sa aton.

11 Wala sing palanumduman sang
nag-agi, bisan man may palanumduman
sang mga manginamo sa olehe: wala
sing mabilin nga halandnmanan sa mga
manginmaolehe.

12 Ako, ang Manugwali, nanginhari
ako sa ibabaw ni Israel sa Jerusalem,

13 Kag gintugyan ko ang akon tagipo-
soon sa pagusisa kag sa pagpangita nga
may kaalam sang tanan nga ginahimo sa

idalurti sang mga langit. Ining maiwat
nga buluhaton ginhatag sang Dios sa

mga inanak sang mga tawo, agud nga
magpangabudlay sila sa iya.

14 Gintan-av; ko ang tanan nga mga
buluhaton, nga ginahimo sa idalum sang
adlaw ; kag yari karon, ang tanan
among kadayawan kag panikasug nga
walay pulus.

15 Ang tiko indi sarang matadlung
kag ang nakulang indi sarang maisip.

16 Ako naghambal sa akon tagipo-

soon, nga nagasiling: Yari karon
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pinakadaku ako, kag nagtiibo ako sa
kaalam labi pa sang tanan nga mga
naiina sa akon sa lerusalem; kag ang
akon tagiposoan nakakita sing madamu
nga kaalam kag kinaadman.

17 Kag gintugyan ko ang akon tagi-

posoon sa pagkilala sang kaalam, kag
sa pagkilala sang dihibalo, kag sang
kabuangan kag nakilala ko nga ini gid
man among panikasug nga waluy puliis;

18 Kay sa daku nga kaalam may daku
nga kaiisud, kag kon sin-o ang naga-
dugang sing kinaadman, nagadugang
man sing kasakit.

Ang kalipayan kag aas mga mangad indi nagahata^

sing kabulahaoaa.

2NAGSILING ako sa akon tagi-

posoon :
" Kari-ka karon, kay paga-

tilawan ko ikaw nga may kalipay; kag
magaagum ka sing kaayohan." Apang
yari karon, ini among kadayawan man.

2 Nahanungud sang kadlaw nag-
siiing ako: "Buang ini"; kag naha-
nungud sa kalipay: "^Ano bala ang
kapuslanan niya ?

"

3 Nagpainoino ako sa akon tagipo-
soon sa pag-alila sa akon unud sang alak,

sang ang akon tagiposoon pagdumala-
han sang kaalam, kag sa pagsimpon
sa kabuangan tubtub nga makita ko kon
ano ang maayo nga paghimoon sang
mga anak sang mga tawo sa idaliim

sang langit sa kadamuon sang mga
adlaw sang iya kabuhi.

4 Naghimo ako sang dalagku nga
mga buluhaton : nagpatindug ako sing
mga balay nga sa akon, nagtanum ako
sing kaubasan nga sa akon,

5 Naghimo ako sing mga katamnan
kag mga parke nga sa akon, kag sa ila

gintanum ko ang mga kakahoyan nga
mabungahon sa tanan nga m.ga na-
igoan

;

6 Naghimo ako sing mga danaw sang
mga tubig, agud nga sa ila mabunyagan
ang talon, nga didto nagatulubo ang
mga kahoy.

7 Nag-angkon ako sing mga alagad
nga lalaki kag mga alagad nga babae ;

kag may akon ako sing mga anak nga
lalaki nga nagkalatawo sa balay;
nagtagiya man ako sing dalagku nga
pinanong sang kabakahan kag mga
obeha, labi pa sa tanan nga mga nauna
sa akon sa lerusalem.

8 Nagtipon man ako nga sa akon sing
pilak kag bulawan, ang bahandi sang
mga hari kag sang mga probinsia. Nag-
angkon ako sing mga manugkanta nga
lalaki kag babae, kag sing mga kali-

payan sang mga inanak sang mga tawo,
sing isa ka asawa, hoo, madamu.
9 Kag nangindaku ako, kag nangin-

mangaran sing labi sa tanan nga mga
naiina sa akon sa lerusalem. Labut pa
sini, nagpadayon sa akon ang akon
kaalam.

10 Wala ko pagpioti ang akon mga
mata sang bisan ano nga butang nga
ginahandum nila, bisan gindumilian ko
ang akon tagiposoon sang bisan ano nga
kalipayan; kay ang akon tagiposoon
nagkasadya sang tanan ko nga buluha-
ton ; kag ini amo ang nanginbahin na-
kon sa bug-os ko nga buluhaton.

11 Kag ginbalikid ko ang tanan ko nga
mga binuhatan, nga ginhimo sang
akon mga kamut kag sang pagpanga-
budlay, nga ginhimud-osan ko sa pag-
himo sa ila; kag yari karon ang tanan
kadayawan kag panikasug nga walay
pulus, kag walay bisan ano nga kapus-
lanan sa idalum sang adlaw.

12 Sang oiehe nagbalikid ako sa pag-
tan-aw sang kaalam, kag sang dihi-

balo kag sang kabuangan (kay i ano
bala ang pagahimoon sang tawo nga
magasunud sa hari ? Ang ginhimo na)

;

13 Kag nakita ko, nga ang kaalam
nagalabaw sa kabuangan, subung sang
suga sa mga kadudulman.

14 Ang mga mata sang maalam yara
sa iya olo, apang ang buangbuang naga-
lakat sa kadudulman. Apang nahangup
man nakon, nga ang isa gid lang ka
tabo nagakahanabu sa isa kag isa.

15 Niyan nagsiling ako sa akon tagi-

posoon: "Subung nga nahanabu sa
buangbuang, mahanabu man sa akon

;

busa, ikay ngaa bala nanginmaalam ako
sing labi sa iban ? Kag nagsiling ako sa
akon tagiposoon, nga ini kadayawan
man.

16 Kay walay halanduraanan sa gi-

hapon bisan sa maalam, bisan sa buang-
buang; sa mga umalabut nga adlaw
pagakalipatan na ang tanan sa tapus na
ang malawig nga dag-on. ; Daw ano
ang pagkapatay sang maalam subung
sang buangbuang

!

17 Ngani, gindumtan ko ang pagka-
buhi ; kay ang buluhaton nga ginahimo
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sa idalum sang adlaw, nagapataka sa

akon, tungud kay ang taiian among
kadayawan kag panikasug nga walay
pulus.

1

8

Subung man gindumtan ko ang
tanan ko nga buluhaton nga ginahimud-
osan ko sa idalum sang adlaw, nga
dapat pagbayaan ko sa isa nga magailis
sa akon.

19 Kag i sin-o bala ang makahibalo
kon maalam sia kon buangbuang ? Kag
sia magaginoo sang tanan ko nga mga
biduhaton nga akon ginhimud-osan, kag
nga ginhimo ko nga may kaalam sa

idalum sang adlaw. Ini kadayawan
man.
20 Ngani, nagbalik ako sa pagtugut

sang pagdula sang paglaum sa akon
tagiposoon nahanungud sang tanan nga
buluhaton, nga akon ginhimud-osan sa

idalum sang adlaw;
21 Kay may tawo nga ang iya bulu-

haton mahimo nga may kaalam, kag
may kinaadman, ka.: may kapuslanan,
kag walay sapayan pagaihatag niya ini

sa isa ka tawo nga wala gid mag-
himud-os sa iya subung nga bahin niya.

Ini kadayawan man kag daku nga
kalainan.

22 Ngani, iano bala ang yara sa tawo
sa tanan niya nga buluhaton kag kahu-
lanan sa iya tagiposoon, nga ginhimud-
osan niya sa idalum sang adlaw ?

23 Kay ang tanan niya nga mga
adlaw mga kasakitan, kag ang iya mga
kinabudlayan mga kalisdanan ; bisan pa
sa kagab-ihon ang iya tagiposoon wala
magapahuway. Ini kadayawan man.
24 Walay butang nga maayo nga sa

tawo, sa iya buluhaton, kotidi nga mag-
kaon kag maginum sia, kag nga magpa-
agum sa iya kalag sang kaayohan. Na-
kita ko man nga ini nagagikan sakamut
sang Dios.

25 Kay " iSin-o bala ang sarang maka-
kaon kag magkalipay kon indi ako ?

"

26 Kay sa tawo, nga maayo sa iya

atubangan, ang Dios nagahatag sa iya
sing kaalam, kag kinaadman kag kali-

pay ; apang sa makasasala nagahatag
sia sing kabudlayan sa pagtipon kagsa
pagtumpok, agud nga pagihatag niya
sa maayo sa atubangan sang Dios. Ini

kadayawan man kag panikasug nga
walay pulus.

Sa tanan nfa mga butang may pinat-in nga

dag-on sang Dios.

SA tanan nga mga butang may dag-
on, kag may panag-on nga sa tanan

nga katuyoan sa idalum sang langit:

2 Panag-on sa pagkataw, kag panag-
on sa pagkamatay,
Panag-on sa pagtanum kag panag-on

sa paggabut sang tinanum

;

3 Panag-on sa pagpatay kag panag-
on sa pagbulong,
Panag-on sa pagguba kag panag-oii

sa pagpatindug;
4 Panag-on sa paghibi kag panag-on

sa pagkadlaw,
Panag-on sa pagpanalabiton kag pa-

nag-on sa pagsaut

;

5 Panag-on sa pagwaraag sang mga
bato, panag-on sa pagtipon sang mga
bato,

Panag-on sa paghakus kag panag-on
sa pagbiya sa paghakus

;

6 Panag-on sa pagpangita kag panag-
on sa pagusik,
Panag-on sa pagtago kag panag-on

sa pagpilak

;

7 Panag-on sa paggisi kag panag-on
sa pagtahi,
Panag-on sa paghipus kag panag-on

sa paghambal

;

8 Panag-on sa paghigugma kag panag-
on sa pagpangakig,
Panag-on sa paginaway kag panag-

on sa paghidaet.

9 lAno bala ang kapuslanan sang
nagapangabudlay, sa sadtong iya gina-

himud-osan ?

10 Nakita ko ang pangabudlayan, nga
ginhatag sang Dios sa mga inanak sang
mga tawo, agud nga pagbudlayon sila

sa iya.

11 Ang tanan ginhimo niya, nga ma-
ayoayo sa iya panag-on ; kag bisan pa
ginbutang niya ang walay katapusan sa

tagiposoon nila, nga indi ang tawo
sarang makakita, kutub sang ginsuguran
tubtub sa katapusan sang buluhaton nga
ginhimo sang Dios.

12 Nakilala ko, nga walay maayo sa

ila, kondi magpangalipay kag maghimo
sing maayo sa iya pagkabuhi

;

13 Kag labut pa, nga ang tanan nga
tawo magkaon kag maginum man, kag
mag-agum sang kaayohan sa tanan niya
nga buluhaton, among hatag sang Dios.

14 Nakilala ko, nga ang tanan n|a
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ginahimo sang Dios, ina manginsa
gihapon ; walay bisan ano nga naga-
dugang, bisan ano nga pagbuhinaii sa

iya; kag ang Dios nagahimo sini, agud
nga magkahadluk sila sa atubangan
niya.

15 Ang nagaabut among nagaligad

na; kag ang magaabut, nag-abut na; kag
ang Dios nagapangita liwan sang nag-

ligad na.

16 Kag labut pa, nakita ko sa idalum
sang adlaw : sa duug sang hulukmanan,
didto ang kalainan, kag sa duug sang
katarungan, didto ang kalainan.

17 Nagsiling ako sa akon tagiposoon

:

Pagahukman sang Dios ang matarung
kag ang malauton ; kay may panag-on
nga sa tanan nga katuj^oan kag nga sa

tanan nga bululiaton.

18 Nagsiling ako sa akon tagiposoon:
Amo itii, bangud sang mga inanak sang
mga tawo, agud nga pagtilawan sila

sang Dios, kag agud nga makita nila

gid nga sila luga subung sang sapat.

19 Kay ang nagakahanabu sa mga
inanak sang mga tawo, kag ang naga-
kahanabu sa mga sapat, isa gid lamang
sila ka tabo. Kon paano angpagkamatay
nila sini, amo man ang pagkamatay
nila sadto, kag ang tanan may isa gid
lamang ka pagginhawa; kag wala sing

nalabawan ang tawo sa sapat, kay ang
tanan kadayawan.

20 Ang tanan nagakadto sa isa la-

mang ka duug. Ang tanan naggilikan
sa yab-ok, kag ang tanan magabalik sa

yab-ok.
21 iSin-o bala ang nakahibalo sang

espiritu sang mga anak sang mga tawo,
nga nagasaka sa ibabaw kag sang
espiritu sang mga sapat nganagapanaug
sa idalum sang duta?

22 Kag nakita ko, nga walay maayo
sa sini : nga ang tawo magpangalipay sa
iya mga binuhatan, kay ini amo ang iya
pahat. Kay ^sin-o bala ang magadala
sa iya diri liwan, agud nga maaguman
niya ang manginamo sa olehe niya.

Mga kalautaa kag mga kasakitan sang kabuhi.

4 KAG nagbalik ako, kag nakita ko
ang tanan nga mga pagpigos, nga

ginahimo sa idalum sang adlaw ; kag
yari karon ang mga luha sang mga
pinigos, kag sila wala sing manuglipay.
Kag sa kamut sang iya mga manugpigos

yara ang kusug, kag nga sa ik wala sing
manuglipay.

2 Kag nagdayaw ako sa mga patay,
nga nagkalamatay na, sing labi sa mga
nagakalabubi nga mga buhi pa sila.

3 Kag ginpakalabi ko nga maayo sa
isa kagisa sa ila ang wala pa magka-
buhi, nga wala sia makakita sang mga
nialain nga binuhatan, nga ginahimo sa
idalum sang adlaw.

4 Subung man nakita ko, nga ang
tanan nga buluhaton kag ang tanan nga
kapuslanan sang mga binuhatan ; ini

among kahisa sang isa batok sa isa. Ini

man kadayawan kag panikasug nga wa-
lay pulus.

5 Ang buangbuang nagasampaway
sang iya mga kamut, kag nagakaon
sang iya unud.

6 Maayo pa ang isa ka kamut nga
puno sa kapahuwayan, sang duha ka
kamut nga puno sang kabudlayan kag
panikasug nga walay pulus.

7 Nagbalik ako liwan, kag nakita ko
ang isa ka kadayawan sa idalum sang
adlaw.

8 May tawo nga isa lamang, nga wala
sing upud ; wala man sing anak, bisan
iitud, kag zvalay sapayan, wala sing kata-
pusan sa tanan niya nga buluhaton ; bi-

san ang iya mga mata nagakabusug sa
mga mangad. Kag ikay ngaa bala na-
gahimud-os ako, kag ginadumilian ko
ang akon kalag sang kaayohan? Ini

man kadayawan kag maiwat nga bulu-
haton.

9 Labing maayo ang duha sang isa,

kay may maayo sila nga sohol sa ila

kinabudlayan.

10 Kay kon mapukan sila, ang isa

nagabangon sa isa ; apang kailo ang isa,

nga kon mapukan, wala sia sing kaiipud

nga magabangon sa iya.

11 Subung man, kon ang duha naga-
katolog sing tingub, nagainit sila;

apang ang isa i paano ang pagpainit-

init niya ?

12 Kag kon bisan sin-o maglugus sa

isa nga isa lamang, ang duha magabatok
sa iya ; kag ang lubid nga tatlo ka apid,

indi mabugto sing mahapus.

13 Maayo pa ang pamatan-on nga
imol kag maalam, sang hari nga tigu-

lang kag buangbuang, nga indi naka-

hibalo magtugut nga pagpawaan sia.

14 Kay naggikan sia sa balay sang
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mga binilango sa paghari, bisan pa na-

tawo sia nga imol sa iya ginharian.

15 Nakita ko ang tanan nga mga
nagakalabuhi, nga nagalalakat sa idalum
sang adlaw upud sang pamatan-on,
nga ikaduha, nga dapat magilis sa

hari.

16 Walay katapusan sa sining tanan
nga banwa, sa tanan nga sia yara sa

ibabavv nila. Walay sapayan,ang maga-
alabut sa olehe, indi magakalipay sa iya.

Kag ini man kadayawan kag paiiikasug

nga walay pulus.

Sarisari nga mga laygay nga sa buhat.

5 ANDAMI ang imo tiil, kon mag-
kadto ka sa Balay sang Dios ; kag

pumalapit sa pagpamati, labi pa sa

paghalad sing mga halad sang mga
buangbuang, kay sila wala raakahi-

balo nga nagahimo sila sing malain.
2 Dili ka magpakadalas sang imo baba,

bisan ang imo tagiposoon indi mag-
dali sa pagmitlang sing polong sa

atubangan sang Dios; kay ang Dios
yadto sa mga langit, kag ikaw sa ibabaw
sang duta; ngani, manginpila lamang
ang imo mga polong.

3 Kay subung sang sa kadam-an sang
mga pangitan-an nagaabut ang damgo,
amo m.an, sa " kadamuan sang mga
polong, ang tingug sang buangbuang.

4 Kon sa Dios maghimo ka sing
panaad, ayaw ka pag-angan sa pagtuman
sa iya, kay sia waia magakahamuut sa

mga buangbuang. Tumana ang imo
ginapanug-an.

5 Maayo pa nga indi ka magpanaad,
sang maghimo ka sing isa kag indi mo
pagtumanon.

6 Indi mo pagitugut ang imo baba sa

pagpapakasala sa imo unud ; bisan mag-
siling ka sa atubangan sang manug-
tunda, nga nanginisa ka kasaypanan.

iKay ngaa bala paakigon mo ang Dios
bangud sang imo tingug, kag paglag-
lagon niya ang binuhatan sang imo
mga kamut?

7 Kay sa kadamuan sang mga damgo
may kadayawan, kag amo man sa kada-
muan sang mga polong ; apang ikaw
pagkahadluk ka sa Dios.

8 Kon makita mo sa probinsia ang
pagpigus sa mga imol, kag ang pag-
patiko sang katadlungan kag sang kata-

fungan, indi ka magkatingala sang amo

nga pagginawi ; kay sa ibabaw sang isa
ka mataas, ang isa nga labing mataas
nagalantaw, kag sa ibabaw nila ang La-
bing-Mataas.

9 Labut pa, angkapuslanansangduta
iya sang tanan nga may isa ka hari nga
sa mga latagon nga napanguma.

Mga painoino nahamrngud sang tnakiiyaboo

kag nabanungud sang mahikaw.

10 Ang nagahigugma sang pilak wala
magakabusug sang pilak, bisan ang
nagahigugma sang kabugana mahusug
sang patubas. Ini man kadayawan.

11 Kon magdamu ang mga pagka-
butang, nagadamu man ang mga naga-
kaon sa ila: i kag ano bala nga kapus-
lanan ang makuha sang iya tagiya,

kondi ang magtulok sa iya sang ila mga
mata.

12 Matam-is ang katologon sang
manugpangabudlay, sa diyotay kon
madamu nga makaon niya ; apang ang
kabusug sang mangaranon indi nagatu-
gut sa iya sa pagtolog.

13 May isa ka malain nga mapintas,
nga nakita ko sa idalum sang adlaw:
ang mga mangad nga natago sang iya

tagiya, nga sa iya kaugalingon nga
kadautan.

14 Kay madula inang mga mangad
tungud sa isa ka malain nga tabo, kag
kon nagpanganak sia sing isa ka anak
nga lalaki, wala gid sing mabilin sa iya
kamut.

15 vSubung sang iya paggowa sa tiyan

sang iya iloy, magabalik sia nga uba,

nga magalakat sia subung sang iya

pag-abut, kag wala gid sing kuhaon sa iya

kinabudlayan, nga sarang mabitbit sang
iya kamut.

16 Kag ini man among isa ka malain
nga mapintas, nga sono sang iya pag-

abut, amo man ang iya pagtaliwan, kag

I ano bala ang kapuslanan sa paghimud-
os nga sa hangin ?

17 Labut sini, ang tanan niya nga
mga adlaw ginakaon niya sa kadudul-
man, kag nagakasubu sia kaayo, naga-
masakit sia kag nagakaakig sia sa iya.

18 Yari karon ang akon nakita: Nga
nagakaigo kag maayo nga ang isa mag-
kaon kag maginum, kag mag-agum sing

kaayohan sa tanan niya nga kinabud-
layan, nga iya ginhimud-osan sa idalum
sang adlaw, sa kadamuan sang mga
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adiaw sang iya pagkabuhi, nga ginha-

tag sang Dios sa iya ; kay ina amo ang
iya pahat.

19 Subung man, nahanungud sa tanan
nga tawo, nga ginhatagan sang Dios
sing mangad kag pagkabutang, ginha-

tagan man sia sing gahum sa pagkaon
sa ila kag magkuha sang iya pahat,

kag magkalipay sa iya buluhaton, amo
ini ang hatag sang Dios.

20 Kay v/alay daku nga halandumon
sang mga adlaw sang ij'^a kabuhi, kay
ang Dios nagasabat sa iya tungud sang
kalipay sang iya tagiposoon.

Ang fawo dapat mag-agnm sang mga msngad nga

ginahatag sa iya sang Dios, apang iuing

mga mangad indi sila makahafag

sing bimpit nga kabusug.

6 MAY isa ka malain, nga nakita ko
sa idalum sang adlaw, kag naga-

dagaya sia sa tunga sang mga tawo :

2 Ang isa ka tawo nga ginhatagan
sia sang Dios sing mga mangad kag sing
pagkabutang kag himaya, kag wala gid
sing nakulang sang tanan nga ginahan-
dum sang iya kalag, apang v/ala sia

pagtuguti sang Dios sing gahum sa

pagkaon sa iya, kondi nga ang isa ka
dumuluong magkaon sa iya. Ini kada-
yawan kag alantuson nga mapintas.

3 Kon ang tawo magpanganak sing
ginatus, kag magkabuhi sing madaniu
nga mga tuig, sa bagay nga manginma-
damii ang mga adlaw sang iya mga tuig,

apang ang iya kalag indi mabusug sang
kaayohan, kag labut pa mawad-an sia

sing lulubngan ; nagasiling ako, nga
maayo pa sa iya ang naholog.

4 Kay nag-abut sia sa walay pulus,

kag sa kadudulman magapakadto sia,

kag ang iya gid ngalan pagatabunan
sang kadudulman;

5 Bisan wala pa sia makita, bisan
makilala sing adlaw ; may kapahuwayan
ini sia labi pa sa isa.

6 Kay kon magkabuhi sia sing isa

ka libo ka tuig sing makaduha, kag indi

makakita sing kaayohan, iindi bala
ang tanan magkadto sa isa lamang ka
duug ?

7 Ang tanan nga kinabudlayan sang
tawo nagamangin sa iya baba; kag
walay sapayan ang handum indi ma-
busug.

8 Kay i anong kapuslanan bala sang

maalam nga labi sang.buangbuang ? i A-
no bala ang kapuslanan sang nalisdan,
nga mahibalo maglakat sa atubangan
sang mga nagakalabuhi ?

9 Maayo pa ang itululuk sang mga
mata sang paglibotlibot sang handum.

Ini man kadayawan kag panikasug
nga walay pulus.

10 Ang pagkaamo nga sa karon gin-
hingadlan na ang iya ngalan ; kag nahi-
baloan na nga sia among tawo lamang,
kag indi sarang makapakigaway sa
labing makusug pa sa iya.

11 Kay may madamu nga mga butang
nga nagapabuad sang kadayawan. i Ano
bala ang kapuslanan sini sang tawo ?

12 Kay ,;sin-o bala ang nakahibalo
nga kon ano ang maayo sa tawo sa pag-
kabuhi, sa kadamuan sang mga adlav/
sang kabuhi sang iya kadayawan, nga sa
ila sia nagaagi suhu.ng sang landong ?

Kay isin-o bala ang magabantala sa
tawo sang magakahanabu sa olehe niya
sa idalum sang adlaw ?

Mga alantuson sang kabuhi.—Mga kapuslanan

sang kaalam, kag ang pagkasarangsaraag.

7 MAAYO pa ang maayong kadun-
ganan sang ihalaplas nga mala-

halon, kag ang adlaw sang kamatayon,
sang adlaw sang pagkatawo.

2 Maayo pa ang magkadto sa balay
sang lalaw, sang magkadto sa balay
sang kombirado

;

Kay yadto amo ang katapusan sang
tanan nga tawo,
Kag ang nagakabuhi, pagaibutang

niya ini sa iya tagiposoon.

3 Maayo pa ang kasubu sang kadlaw

;

Kay sa kasulub-an sang nawung na-
gamaayo ang tagiposoon.

4 Ang tagiposoon sang mga maalam
yara sa balay sang lalaw,

Apang ang tagiposoon sang mga
buangbuang sa balay sang kasadya.

5 -Maayo pa ang magpamati sang pag-
sabdong sang isa ka maalam,
Sang magpamati ang isa ka tawo sang

kalanlahon sang mga buangbuang.
6 Kay subung sang pagbiti sang mga

tunuk sa idalum sang kolon,
Amo man ang kadlaw sang buang-

buang. Ini man kadayawan.
7 Sa pagkamatuud gid, ang pagpigos

nagapabuang sa maalam; kag ang
amoma nagadunot sang tagiposoon.
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8 Maayo pa ang katapusan sang isa

ka butang sang iya pamund
;

Maayo pa ang mainantuson nga espi-

ritii sang matinaastaason nga espiritu.

9 Indi ka magdali sa imo espiritu sa

pagpaakig sa imo,
Kay ang kaakig nagapuyo sa dughan

sang mga buangbuang.
10 Indi ka magsiling : "i Ano bala ang

kabangdanan nga ang mga panag-on
nga nagligad nanginmaavo sang sini sa
ila ?"

Kay nahanungud sina, indi ka maka-
pamangkot nga may kaalam.

11 Ang kaalam maayo subung sang
isa ka panublion,
Kag may kapuslanan pa sa mga na-

gatan-avv sang adiaw.
12 Kay ang kaalam amo ang pasilo-

ngan, subung sang pilak pasilongan
man

;

Apang ang kapuslanan sang kinaad-
man amo,
Nga ang kaalam nagahalag sing ka-

buhi sa mga nagaangkon sa iya.

13 Pamalandunga ang binuhatan sang
Dios.
Kay ijsin-o bala ang sarang m.aka-

tadlung sang iya ginpatiko ?

14 Sa adlaw sang kaayohan agum-ka
sang kaayohan,
Kag sa adlaw sang malain, pama-

landonga.
Busa ginhimo sang Dios ang isa

subung gid sang isa,

Agud nga ang tawo indi makasapo
sing bisan ano sa olehe niya.

15 Iningtanannakitakosa mga adlaw
sang akon kadayawan. May matarung
nga nagakadula sa iya katarungan ; kag
may malauton nga nagalawig £ang iya

Mga adlaw sa iya kalautan.

16 Indi ka magpakatarung sing pala-

kas, bisan magpakaalam-ka sing lakas.

iKay ngaa bala magalaglag ka sa

imo?
17 Indi ka magmalain sing lakas,

bisan magmanginbuangbuang-ka, l kay
ngaa bala magapakamatay ka sa wala
pa ang imo panag-on ?

18 Maayo nga huptan mo yadto, kag
nga ang imo kamut indi magbulag sini,

kay ang nagakahadluk sa Dios, naga-
halin sa sining tanan nga mga butang.

19 Ang kaalam nagapabakud sa ma-
alam labi pa sang napulo ka gamha-
nan nga yara sa banwa.

20 Sa pagkamutuud gid, wala sing tawo
nga matarung sa duta, nga nagahimo
sing maayo kag indi nagapakasala.

21 Subung man indi mo pagtalupang-
don ang tanan nga mga polong nga
pagaihambal, basi pa nga makabati ka
sa imo alagad sa paghambal sing malain
sa imo

;

22 Kay nakahibalo man sing maayo
ang imo tagiposoon, nga ikaw gid nag-
hambal sing malain sa iban.

23 Ini nga tanan gintilawan ko tu-

ngud sa kaalam. Nagsiling ako :
" Ma-

gamaalam ako." Apang sia nagpalayo
sa akon.

24 Ang nagligad raalayo kag mada-
lum na, madalum. i Sin-o bala ang ma-
kalambut sa iya ?

25 Nagbalik ako, kag ginpatahipangnd
ko ang akon tagiposoon sa pagkilala,

kag sa pagusisa, kag sa pagpangita sang
kaalam kag sang katarungan, kag sa

pagkilala nga ang kalainan among ka-
buangan, pagkabuangbuang kag pagka-
maulugton.
26 Kag nakitako ang isa ka butang nga

mapait pa sang kamatayon, ang babae
nga ang iya tagiposoon amo ang mga
siod kag mga sihod, kag ang iya mga
kamut mga inuggapus. Ang maayo sa

utabangan sang Dios makapalagyo sa

iya; apang ang makasasala pagabilango-
on niya.

27 Tan-awa, ini nakita ko, siling sang
Manugwali, nga usisaon ang mga butang
sing isaisa sa pagpangita sang kataru-
ngan :

28 Amo ini ang ginapangita pa ang
akon kalag kag wala ko siamakita. Ang
isa ka tawo, sa tunga sang isa ka libo

nakita ko, apang ang isa ka babae, sa

tunga nila ; nga tanan, wala ko sia ma-
kita.

29 Yari karon, ini gid lamang ang
nakita ko : nga ginhimo sang Dios ang
tawo nga matadlung ; apang sila nagpa-
ngita sang madamu nga mga padugi.

Ang pagtuman n|a nahanungud sa ban*.

I SIN-O bala ang subung sang ma-
alam .-' kag l sin-o bala ang nakahi-

balo sang kasaysayan sang isa ka bu-

tang ? Ang kaalam sang tawo nagapa-
silaw sang iya nawungkagnagapabalhin
sang katig-ahon sang iya nawung.

2 Nagasiling ak©, nga bantayan mo
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ang sogo sang hari,kagina bangud sang
panumpa nga ginhinw nga sa Dios.

3 Indi ka magdalidali sa paghalin

gikan sa atubangan niya ; dili ka magpa-
dayon sa butang nga malain ; kay paga-
himoon niya ang tanan nga iya naluya-

gan.

4 Kay ang polong sang hari may ga-

hura, kag l sin-o bala ang magasiling sa

iya : " Anong imo ginahimo ?
"

5 Ang nagabantay sang sogo indi na-

gabatay sang butang nga malain, kag
ang tagiposoon sang maalam nakakilala
sang panag-on kag sang paghukom.

6 Kay sa tanan nga katuj'^oan may
panag-on kag paghukom, kay ang kala-

ulan sang tawo nagadagaya sa iya.

7 Ka}'' wala sia makahibalo sang ma-
hanabu ; kay I sin-o bala ang magaban-
tala sa iya kon paano ang magkaha-
nabu ?

8 Walay tawo nga may kagamhanan
sa ibabaw sang espiritu sa pagpugung
sa espiritu ; bisan may gahum sia batok
sa adlaw sang pagkamatay, kag walay
pagtugut sa sining pag-awayan ; kag ang
kalautan indi magaluvvas sa mga nagpa-
nugyan sa iya.

9 Ini nga tanan nakita ko, nga gina-
talupangud ko ang tanan nga buliihaton
nga ginahimo sa idalum sang adlaw.
May panag-on nga ang mga tawo naga-
galahum sa ibabaw sang mga tawo nga
sa daut nila

;

10 Kag niyan nakita ko man ang mga
malauton nga linubung ; kag ang mga
naghilimo sing maayo naggulowa kag
nagpalayo sila sa balaan nga duug kag
ginkalimutan sila sa banwa.

Ini man kadaj'^awan.

Ang makasasala indi ginasifotan sa giiaycn ; kag
ang matarung vara sa kasumpungan

si.ng tnasunsun.

11 Kay sa gilayon indi pagahikuton
ang paghukom batok sa malain nga
buhat, tungud sini ang tagiposoon sang
inanak sang tawo nahanda gid sila sa
paghimo sang malain,

12 Hoo, tungud kay ang makasasala
nagahimo sing malain sa makagatus,
kag nagapalav/ig sia sang iya mga adlaw.
Bisan pa nakahibalo ako, sing matuud
gid, nga ma3'kaayo ang mga nagakahad-
luk sa Bios, ang mga nagakahadluk sa
atubangan niya.

13 Apang indi gid may kaaj'^o ang
malauton, bisan pagapalawigon niya
ang iya mga adlaw. Manginsubung sia

sang landong, tungud nga wala sia ma-
hadluk sa atubangan sang Dios.

14 May isa ka kadayawan nga naga-
kahanabu sa ibabaw sang duta : nga may
mga matarung nga sa ila nagakahanabu,
sono sa binuhatan sang mga malauton,
kag may mga malauton nga sa ila naga-
kahanabu, sono sa binuhatan sang mga
matarung. Nagsiling ako nga ini man
kadayawan.

15 Kag, gindayaw ko ang pagkalipay,
kay wala na sing maayo sa tawo sa ida-

lum sang adlaw, kondi nga ang magkaon,
kag maginum, kag magkalipay, kag ini

amo ang nahanungud sa iya sa iya ka-

budlayan, sa mga adlav/ sang iya pag-
kabuhi, nga ginhatag sa iya sang Dios
sa idalum sang adlaw.

16 Sang ginbutang ko ang akon tagi-

posoon sa pagkilala sang kaalam, kag sa

pagtan-aw sang mga palangitan-an, nga
ginahimo sa ibabaw sang duta (kay
may yara nga bisan sa adlav/, bisan sa

gab-i indi makakita sing katologon sa

iya mga mata)

;

17 Niyan nakita ko ang bug-os nga
binuhatan sang Dios, kon sayoron
nga ang tawo indi sarang makahangup
sang buluhaton, nga ginahimo sa idalum
sang adlaw ; bisan pa nga daku ang pag-
himud-os sang tawo sa pagpangita sa

iya, indi sia makakita sa iya ; kag bisan

pa ang maalam magpakakilala, indi sa-

rang sia makalambut.

Ang amo man nahanabu sa matarung nga sa

dimatinoohon. Agumon ta ang mga
kaayoban, ngaginabatag sang

Dios.

SA pagkamatuud ginbutang ko ang
akon tagiposoon sa sini nga tanan

kag gintilawan ko ini nga tanan, nga
ang mga matarung kag ang mga m.aa-

1am, kag ang ila mga binuhatan, yara sa

mga kamut sang Dios ; nga mangingug-
ma kon nga mangindumut, wala maka-
hibalo ang mga tawo sing bisan ano.

Ang tanan yara sa atubangan nila.

2 Ang tanan nagakahanabu sing ala-

ngay nga sa tanan: ang isa gid iamang
ka tabo ang nagakalianahu sa matarung
kag sa malauton, sa maayo kag sa matin-

lo, kag sa mahigko, sa nagahalad kag nga
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sa wala magahalad. vSubung sang
maayo, amo man ang makasasala ; ang
nagasumpa, subiing sang nagakahadluk
sang panumpa.

3 Ini among kalainan nga yara sa

tunga sang tanan nga ginahimo sa ida-

lum sang adlaw, nga isa gid lama?igksL ta-

bo nagakahanabu sa tanan ; kag subung
man, nga ang tagiposoon sang mga ina-

nak sang mga tawo puno na sang kalai-

nan, kag may kabuangan sa ila tagipo-

soon sa sulud sang ila pagkabuhi, kag sa

olehe makadto sila sa mga minatay.

4 Kay i sin-o bala ang pinili ? Ang
tanan nga mga nagakalabuhi may pag-
laum ; kay maayo pa ang ido nga buhi,

sang leon nga patay.

5 Kay ang mga nagakalabuhi, naka-
hibalo nga magakalamatay sila ; apang
ang mga patay wala gid sing nahibal-
an ; bisan may sohol pa sila, kay ang
ila handumanan ginkalipatan.

6 Kag ang iya man gugma, subung
sang iya dumut, subung sang iya kahi-

sa, nawala na, kag wala na gid sila sing
bisan ano nga bahin sa tanan nga gina-

himo sa idalum sang adlaw.

7 Lakat-ka, kaon-ka nga may kalipay
sang imo tinapay, kag inum-ka nga may
malipayon nga tagiposoon sang imo
alak ; kay dugay na nga ang Dios naha-
muut sang imo mga binuhatan.

8 Sa tanan ngapanag-on magmangin-
maputi ang imo mga panapton, kag
indi nga mas-a makulangan sing hiso

ang imo olo.

9 Agum-ka sang pagkabuhi upudsang
imo asawa, nga ginahigugma mo, sa

tanan nga mga adlaw sang imo kabuhi
nga kadayawan, nga ginhatag sa imo sa

idalum sang adlaw, ang tanan nga mga
adlaw sang imo kadayawan ; kay ini

amo ang imo pahat sa pagkabuhi kag
sa imo kinabudlayan, nga imo ginahi-

mud-osan sa idalum sang adlav/.

10 Tanantanan nga makita nga hili-

moon sang imo kamut, himoa sia sang
imo kusug ; kay sa lulubngan, nga imo
kadtoan, walay buluhaton, bisan paino-
ino, bisan kinaadman, bisan kaalam.

11 Nagbalik ako kag nakita ko sa

idalum sang adlaw, nga indi sa mga
madasig ang pagdalagan, bisan sa mga
makusug ang paginawa}'', bisan man
sa mga maalam ang tinapay, bisan man
sa mga mahantupon ang mangad,
bisan man sa mga maalam ang paha-

nayon ; kondi nga ang panag-on kag
ang kahigayonan nagakahanabu sa ila

nga tanan.

12 Kay ang tawo indi makakilala sang
iya dag-on, nga subung sia sang mga
isda, nga nadakpan sa pukot nga maka-
mamatay, kag subung sang mga pispis

nga nadakpan sila sa siod ; amo man
pagaihigut ang mga inanak sang mga
tawo sa malain nga panag-on, kon sa

hinali maholog ini sa ibabaw nila.

13 Nakita ko man ini nga kaalam sa

idalum sang adiaw, kag daku sia sa

banta ko :

14 May isa ka banwa nga diyotay,
kag ang mga tinawo sa iya mga pila

lamang, kag nag-abut batok sa iya ang
isa ka daku nga hari, kag ginlibutan
nij^a sia, kag ragpatindug siasa iya sing
dalagku nga m.ga buluhaton sa kaba-
kuran.

15 Kag may didto nga isa ka' tawo
nga imol kag maalam, nga ginluwas
niya ang banwa tungud sang iya ka-

alam ; kag wala sing bisan sin-o nga
nakadumdum sadtong kailo nga tawo.

16 Kag nagsiling ako : Maa3''o pa ang
kaalam sang kusug, bisan pa ang kaalam
sang imol ginatamay, kag ang iya mga
polong indi ginapamatian.

17 Ang mga polong sang mga maalam
ginapamatian sa kalinong sing labi sang
siningit sang nagapakaginoo sa mga
buangbuang.

18 Maayo pa ang kaalam sang mga
hinganiban sa pag-awayan ; apang ang
isa ka makasasala nagalaglag sing da-
lagku nga kaayohan.

Ang kabusngan amo agg kabangdanan sing tanan

nga bagay sang mga pagkawalay pa.'al.

ANG mga langaw nga patay naga-
palang-ug kag nagapabaho sang

ihalaplas sang manugpahamut ;

Ang diyot nga pagkabuangbuang
labing mabug-at sang kaalam kag hi-

maya.
2 Ang tagiposoon sang maalam yara

sa iya too

;

Apang ang tagiposoon sang buang-
buang yara sa iya wala.

3 Kag sang nagalakat pa ang buang-
buang sa iya dalanon, nakulang sa iya

ang iya ihibalo
Kag nagasiling sia sa tanan :

" Yari
karon ang isa ka buangbuang."
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4 Kon ang espiritu sang maggaga-
hum maakig batok sa imo, indi pag-

bayai ang imo duug,
Kay ang kahagup magapugung sang

dalagku nga mga sala.

5 May isa ka kalainan nga nakita ko

sa idalum sang adlaw,
Subung sang sayup nga nagagikan sa

manuggahum

:

6 Ang kabuangan nga nahamtang sa

dalagku nga kataason,

Kag ang mga mangaran nga nagali-

lingkod sa duug nga mapainubuson.

7 Nakita ko, nga nagakalabayo ang
mga alagad,

Kag nga ang mga dunganon nagala-

lakat subung sang mga alagad sa ibabaw
sang duta.

8 Ang nagakutkut sing boho, maho-
log sa iya

;

Kag ang man-ug nagakagat sang na-

gahimo singlitik sa kuta.

9 Ang nagakali sang mga bato, gina-

pilas sia nila.

Kag ang nagabis-ak sang gatong, sa

iya manginmay katalagman sia.

10 Kon ang salsalon naluso, kag indi

mabaid,
Niyan magakinahanglan sing labi nga

kusug

;

Apang ang kaalam mapuslanon sa

pagm.ando.

1

1

Kon ang man-ug magkagat sa wala
pa mawili sia,

Wala gid sing kapuslanan ang iya ma-
nugwili.

12 Ang mga polong sa baba sang ma-
alam mga bugay sila

;

Apang angmga bibig sang buangbuang
amo ang nagatolon sa iya.

1

3

Ang pamuno sang mga polong sang
iya baba among kabuangan

;

Kag ang katapusan sang iya pagham-
bal among kabuangan nga makadalaut.

14 Ang buangbuang magapadamu sing

mga polong.
Wala makahibalo ang tawo kon ano

ang magaabut

;

Kag ang mahanabu sa olehe niya,

I sin-o bala ang makapahibalo ?

15 Ang pagpangabudlay sang mga bu-
angbuang, nagapabudlay sa ila,

Kay wala sila makahibalo sa pagpa-
kadto sa banwa.

16 Kailo ka, duta, nga ang imo hari
isa ka bata.

Kag ang imo mga dunganon nagaka-
laon kutub sa aga.

17 Bulahan ka, duta, nga ang imo liari

am.ong anak sang mga lutaw,
Kag ang iya mga dunganon nagakala-

on sa oras nga nagakaigo nga sa kabas-

kug kag indi nga sa paginum.
18 Tungud sang katamad nagakaho-

log ang atup,

Kag tungud sa kaluyahon sang mga
kamut nagatolo ang balay.

19 Tungud sang paglingawlingaw gi-

nahimo ang kombirado, kag ang aiak

nagalipay sa kabuhi

;

Kag ang pflak ginagamit sa tanan.

20 Dili ka magpakamalaut sa hari,

bisan sa imo hunahuna,
Bisan magpakamalaut ka, sa imo hu-

lut, nga didto nagahigda ka, sang man-
garanon

;

21 Kay ang pispis sang langit maga-
dala sang tingug,

Kag ang sapat nga pakpakan maga-
balita sini sa mga polong.

Pagfaimoon ta ang maayo, nga may paaag^on pa kita.

4 4 IHABOY ang imo tinapay sa ibabaw
5 I sang kadaygan sang mga tubig,

Nga sa lumigad na ang madamu nga
mga adlaw, makita mo sia.

2 Ipamahat ini sa pito, kag bisan sa

walo
;

Kay wala ka makahibalo kon ano nga
malain ang maabut sa ibabaw sang duta.

3 Kon ang mga gal-um nabug-atan
sang ulan, pagaiula nila sia sa ibabaw
sang duta

;

Kag kon ang isa ka kahoy mapukan
nayon sa Bagatnan kon nayon sa Amin-
han,

Sa duug diin mapukan ang kahoy, didto
magapabilin sia.

4 Ang nagapanilag sang hangin, indi

magfanum

;

Kag ang nagatulok sa mga gal-um,

indi mag-ani.

5 Subung nga ikaw wala makahibalo
kon ano ang dalan sang hangin,

Bisan kon paano ang pagtubo sang
mga tul-an sa tiyan sang ginabusung,
indi ka man sarang makakilala sang
mga bniuhatan sang Dios, nga ginahimo
niya ang tanan.

6 Kutub sa kaagahon itanum ang imo
binhi,
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Kag sa kahaponon indi mo pagpapa-
huwayon ang imo kamut

;

Kay wala ka makahibalo kon ano ang
magapulus, ini kon yadto,

Kon sila nga duha nagakaangay gid

nga maayo.
7 Sa pagkamatuud, matam-is amo ang

kapawa,
Kag maayo sa mga mata ang magtan-

av/ sang adlaw.
8 Kay kon ang tawo magkabuhi sing

madamu nga mga tiiig, magkalipay sia

sa ila nga tanan

;

Apang magpanumdum sia sang mga
adlaw sang kadudulman, nga magama-
nginmadamu sila.

Ang tanan nga magaabut among ka-

dayawan.
9 Pamatan-on, magpangalipay-ka sa

imo pagkapamatan-on,
Kag ang imo tagiposoon magbulahan

sa imo sa mga adlaw sang imo pagka-
pamatan-on :

Kag lakat-ka sa mga dalanon sang
imo tagiposoon,
Kag sono sa itululuk sang imo mga

mata

:

Apang mahibaloan mo, nga tungud
sining tanan nga mga butang, pagadal-

hon ka sang Dios sa paghukom.

10 Busa, ipalayo ang kasubo sa imo
tagiposoon,
Kag ipalayo sa malayo sa imo unud

ang kalainan.

Kay ang pagkapamatan-on kag ang
pamanagbanag mga kadayawan sila.

Ang mga pamatan'on dapat mag-aman nga sa ka«

tigulangon kag nga sa katuatayon.

4Q MAGPANUMDUM-ka man 3a imo
1^ Magbubuhat sa mga kaadlawan
sang imo pagkapamatan-on,

Sa wala pa mag-abut ang mga adlaw

nga malain, kag mag-abut ang mga tuig,

Nga sa ila magsiling ka :
" Wala ako

sa ila sing kalipayan "
;

2 Sa wala pa magdulum ang adlaw,

kag ang kapawa, kag ang bulan kag ang
mga bitoon,

Kag ang mga gal-um magbalik sa ole-

he sang ulan,

3 Mga adlaw nga magakulurug ang
mga bantay sang balay,

Kag magadulunguk ang mga tawong
makusug,

Kag magaduliilog ang mga nagagala-
ling, kay diyotay lang sila,

Kag magadululum ang mga nagaga-
lawa sa mga talarabuan,

4 Kag pagapanakpan ang mga ga-
wang sang dalan,

Kon m.agmahinay ang kagahud sang
galingan

;

Nga sa tingug sang pispis pagapaba-
ngon; kag pagapahinayon ang tanan nga
manugkanta nga mga babae

;

5 Nga magakahadluk man sang mga
taklaron,

Kag magakakugmat sang mga da-

lanon,

Kag magapamulak ang almendro,
Kag magamanginisa ka lulan ang

apan,
Kag madula ang kanamit sa pagkaon,
Kay makadto ang tawo sa iya puluy-

an nga dayon,
Kag ang mga manugpanalabiton ma-

galalakat sa palibot sang balaligyaan

;

6 Sa wala pa mabugto ang talikala

nga pilak,

Kag maboong ang yahong nga bula-

wan,
Kag ang banga mabuka sa luyo sang

tuburan,
Kag ang aliling mautud sa ibabaw

sang bobon,
7 Kag ang yab-ok magbalik sa. duta,

subung nga amo sia anaj'-,

Kag ang espiritu magbalik sa Dios,

nga naghatag sa iya.

8 Kadayawan sang mga kadayawan,
siling sang Manugwali, ang tanan kada-
yawan.

o

9 Kag labut pa, nanginmaalam ang
Manugwali.

Gintudlo pa niya ang kinaadman sa

banwa, kag gintimbang niya, kag gin-

tungkad niya kag naghuman sang ma-
damu nga mga hulubaton.

10 Naghimulat ang Manugwali sapag-
pangita sing mga makahamuut nga mga
polong, kag ang napanulat nga may
katarungan among polong sang kama-
tooran.

11 Ang mga polong sang mga ma-
alam subung sang mga suyak,

Kag subung sang mga lansang nga
nalansang amo ang mga magtotoon
sang mga katilingban,

Nga ginhatag sila gikan sa isa lamang
ka Manugtatap.
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12 Labut sini, aiiak ko, paglaygayan
ka. VValay katapusan ang maghimo sing

madamu nga mga tolon-an, kag ang
madamu nga pagtoon kabudlayan ina

sang unud.

13 Ang katapusan sang pololongon

:

pamatian ta ang kabilogan sini.

Magkahadluk ka sa Dios kag tumana
ang iya mga sogo,

Kay ini amo ang tanan sang tawo
;

14 Kay ang tanan nga binuhatan pa-
gadalhon sang Dios sa hulukmanan
upud sang tanan nga natago, bisan
maayo, bisan malain sia.

ANG

SANG MGA KALANTAHON.

Ang asawa nagapsaghayhay tnngud sa iya bana

kR% ginapangita niya sia.

ANG kalantahon sang mga kalanta-

hon nga nahanungud kay Salomon.
2 Halukan niya ako sang mga haluk

sang iya baba,
Kay labing maayo ang imo mga pag-

higugma sang alak.

3 Ang imo mga kahamut among mga
baho nga labing maayo,

Ihalaplas nga inula among imo nga-
lan.

Tungud sini ang mga kadalagahan
nagahigugma sa imo,

4 Guyura ako ; sa olehe nimo maga-
dinalagan kami.

Ginpasuliid ako sang hari sa iya mga
hulot.

Magakalasadya kami kag magakalali-
pay karai sa imo.
Pagaiiandumon namon ang imo mga

paghigugma labi sang alak.

Sa katadlungan nagahigugma sila sa
imo.

5 Mga anak nga babae sa lerusalem,
maitum ako, apang kailigban,

Subung sang mga layanglayang sa
Kedar,
Subung sang mga kua-ibung ni Salo-

mon.
6 Indi ninyo pagmulalungon nga ako

maitum,
Kay ginsunog ako sang adiaw,

Ang mga anak nga lalaki sang akon
iloy nagkalaakig batok sa akon,

j
Ginbutang nila ako nga bantay sang

I

mga kaubasan

;

I Ang akon kaubasan, nga akon gid,

;

wala ko pagbantayi.

I
7 Pahibaloa ako, oh ikaw nga ginahi-

i

gugma sang akon kalag,

I

Nga diin ka nagapahalab, diin ka naga-

I

pahuway sajig imo mga oheha sa udtong
!
adlaw

;

i

Kay, I kay ngaa baia magmanginsu-
bung ako sang natabunan,

I

J.Ialapit sang mga pinanong sang imo
I

mga kaupdanan ?

i 8 Kon ikaw wala makahibalo, oh
[

labing magayon sa mga kababainan,

I

Gowa-ka sa mga agi sang pinanung,
Kag pahalba ang imo mga magamay

I

nga kanding malapit sang mga puluy-an

I

sang mga manugbantay.

o

9 Ginapakaangay ko ikaw, abyan ko,
sa mga kabayo nga pinunihan sa mga
kanga ni Paraon.

10 Mga magayon ang imo mga pisngi

sa tunga sang mga talikala nga nagaka-
labit,

Ang imo liog sa tunga sang mga
kolintas nga mga mutya.

11 Mga taiil<:ala nga bulawan pagahi-
moon namon sa imo,
Nga may mga tumbok nga pilak.

12 Sang ang hari did to pa sa iya
latok,

Ang akon nardo naghatag sang iya
^hamut.

13 Ang akon nahagugmaan nga sa
akon among binugkos nga mira,
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Nga nagatungtung sa tunga sang akon
mga dughan.

14 Pinungpung nga mga bulak nga
koper, sa mga kaubasan sa En-gedi,
Among akon nahagugmaan nga sa

akon.

15 Yari karon, ikaw among magayon,
hinigugma ko,

Yari karon, ikaw among magayon.
Ang imo mga mata subung sang mga

salampati.
16 Yari karon, ikaw among magayon,

hinigugma ko, kag mayuyum man.
Hoo, ang aton higdaan among lumbay.
17 Ang mga balagbag sang aton ba-

lay mga sedro,
Kag mga sipres ang aton mga pagbo.

2AKO among narsiso sa Saron,
Kag ang lirio sang mga nalupyakan.

2 Subung sang lirio sa tunga sang
mga katunukan,
Amo ini ang akon abyan sa tunga

sang mga kadalagahan.
3 Subung sang mansanas sa tunga

sang mga kahoy nga talonon,

Amo ini ang akon nahagugmaan sa
tunga sang mga pamatan-on.
Ginhandum ko ang iya landong kag

naghngkod ako sa iya,

Kag ang iya bunga matam-is sa akon
alingangag.

4 Ginpasulud niya ako sa hulut sang
alak,

Kag ang iya bandera sa ibabaw nakon
among gugma.

5 Sakdaga ako nga may mga tinapay
nga iihas nga hinulad.

Paisuga ako nga may mansanas, kay
masakit ako sa paghigugma.

6 Ang iya v/ala ginaunlan sang akon
olo,

Kag ang iya too nagahakus sa akon.

7 Ako nagapanumpa sa inyo, oh mga
anak nga babae sa Jerusalem,
Tungud sa mga gasela kag tungud sa

mga usa sang latagon,

Nga indi kamo magpamata,bi5an mag-
papulaw kamo sang akon gugma,
Tubtub nga maluyag sia.

o
8 Ini amo angtingug sang akonhini-

gugm.a. Yari karon, sia nagapakari,
Nga nagalumpat sa ibabaw sang mga

bukid, kag nagalukso sa ibabaw sang
mga kabakoloran.

9 Ang akon hinigugma katulad sia

sang gasela, kon sang tinday sang mga
usa.

Yari karon, sia amo ang yara sa likod
sang aton dingding,
Nga nagalantaw sa mga talambuan,
Nga nagalingling sa mga balatibat.

10 Ang akon hinigugma naghambal,
kag nagsiling sa akon

:

Tindug-ka, abyan ko, magayon ko,
kag kari-ka.

11 Kay yari karon, nagligad na ang
tugnaw,
Natapus na ang ulan kag naglakat

na.

12 Ang mga kabulakan nagpalahayag
sa duta,

Ang panag-on sa pagkanta nag-abut
na,

Kag ang tingug sang tokmo nabatian
sa aton kadutaan.

13 Ang igera nagapaluto na sang iya
bunga sa panugnaw,
Kag ang mga kaubasan sa pamulak

nagapalanghamut na.

Tindug-ka, abyan ko, magayon na-
kon, kag kari-ka.

14 Salampati nakon, nga yara ka sa
mga panilongan sang bato, sa mga tala-

goan sang mga duug nga pil-ason,

Ipahayag sa akon ang imo nawung,
papamatia ako sang imo tingug

;

Kag matam-is ang imo tingug, kag
magayon ang imo bayhon.

15 " Kuhai-kami sang mga milo, sang
mga milo nga magamay, nga nagalag-
lag sa mga kaubasan ;

Kay ang amon mga Jcaubasan naga-
pamulak."

16 Ang akon nahagugmaan, akon
gid, kag ako iya ; sia nagapahalab sa
tunga sang mga lirio.

17 Tubtub nga ang hangin sang ad-
law maghuyup kag magpalalagyo ang
mga landong,

Balik-ka. Hinigugma ko, magpaka-
subung ka sang gasela, kon sang tinday
sang mga usa,

Sa ibabaw sang mga kabukiran sang
pagkabulag.

3SA akon higdaan, sa mga kagab-
ihon, ginpangita ko ang ginahigug-

ma sang akon kalag

;

Ginpangita ko sia, kag wala ko sia

makita.
2 " Magabangon ako, kag pagalibuton

ko ang banwa

;
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Sa mga dalan, kag sa mga balalig-

yaan.
Pagapangitaon ko ang ginahigugma

sang akon kalag."

Ginpangita ko sia, kag wala ko ma-
kita.

3 Nakita ako sang mga bantay, nga
nagalibot sa banwa,
Kag ginsilmgaji ko sila :

"
i Nakita bala

ninyo ang ginahigugma sang akon ka-

iag?"
4 Lamang nakaligad ako sa ila sing

diyot,

Sang makita ko ang ginahigugma
sang akon kalag.

Nagdakup ako sa iya, kag wala ko
sia pagbulagi,
Tubtub nga napasulud ko sia sa balay

sang akon iloy,

Kag sa hulut nga ginpangankan sa

akon.

5 Ako nagapanumpa sa inyo, mga
kadalagahan sa Jerusalem,

Tungud sang mga gasela, kon sang
mga usa sang latagon,
Nga indi kamo magpamata, bisan

magpukaw kamo sang akon gugnia,
Tubtub nga maluyag sia.

Kag pagbuluylog sang kinasal.—Ang bana nagepa*

sang iya gugnia sa iya asawa.

6 iSin-o bala ini sia, nga nagataklad
gikan sa kahanayakan subung sang mga
hinaligi nga aso,

Nga napanghamutan sang mira kag
sang insienso,

Kag sang tanan nga mga binukbok
nga mga mahamut sang manugbaligya 1

7 Yari karon ang talabon ni Salomon;
Kan-uman ka mga m.aisug ang mga

nagalilibot sa iya,

Sa tunga sang mga makusug sa Israel.

8 Sila nga tanan may mga hinganiban,
nga sampaton sa pag-awayan

;

Ang tagsatagsa nagataklus sang iya
hinganiban,
Tungud sang mga kahadiukan sa ka-

gab-ihon.

9 Ang hari nga si Salomon naghimo
nga sa iya sing isa ka talabon nga kahoy
sang Libano.

10 Ginhimo niya sa pilak ang iya mga
haligi,

^

Ang iya idagan bulawan, ang iya pu-
lungkoan purpura,

Ang iya sulud gintapikan sang hinu-

hatan sa gugma
Sang mga anak nga babae sa leru-

salem.
II Gulowa-kamo, mga anak nga ba-

bae sa Sion, kag tan-awa-ninyo ang hari
nga si Salomon,
Nga may purungpurung nga ang iya

iloy nagpurungpurung sa iya sa adlaw
sang iya pagkakaiasalon,
Kag sang adlaw sang kalipay sang iya

tagiposoon.

4 YARI karon, nga ikaw among ma-
gayon, abyan ko. Yari karon, nga

ikaw among magayon.
Ang imo mata among subung sang sa-

lampati sa sulud sang imo takurung.
Ang imo mga buhok subung sang mga

pinanong nga mga kanding,
Nga makita kutub sa mga kakiliran

sang bukid sa Galaad.
2 Ang imo mga ngipon, subung sang

mga pinanong nga mga ginuntingan nga
mga oheha,

Nga nagatalakas gikan sa bulunakan,
Nga tanan may mga tinday nga mga

kapid,

Kag wala gid sa ila sing baw-as.

3 Ang imo mga bibig subung sang isa

ka lubid nga karmesi,
Kag ang imo baba magayon

;

Ang imo mga pisngi, subung sang ka-
tunga sang granada
Sa sulud sang imo takurung.

4 Ang imo liog, subung sang tore ni

Dabid,
Nga pinatindug nga sa palakabitan

sang mga hinangiban.
Linibo nga mga kalasag napamitay

sa iya,

Nga tanan mga hinangiban sang mga
maisug.

5 Ang imo duha ka dughan, subung
sang duha ka tinday nga kapid sang
gasela,

Nga ginapahalab sila sa tunga sang
mga lirio.

6 Tubtub nga ang hangbi sang adlaw
maghuyup kag magpalalagyo ang mga
iandong,
Magakadto ako sa bukid sang mira,
Kag sa bakoiod sang insienso.

7 Sa ngatanan ikaw among magayon,
abyan ko,

Kag sa imo walay kasawayan.
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8 Upud-ka sa akon gikan sa Libano,

asawa ko,

Upud-ka sa akon gikan sa Libano.
Tamud-ka kutub sa putokputokan

sang Amana,
Kutub sa putokputokan sang Senir

kag sang Hermon,
Kutub sa mga palanagoan sang mga

leon,

Kutub sa mga kabukiran sang mga
leopardo.

9 Ginbihag mo ang akon tagiposoon,

litud ko, asawa ko,

Ginbihag mo ang akon tagiposoon sa

isa lang ka pagtulok sa imo mga mata,
Sa isa lamang ka kolintas sa imo liog.

10
i
Nga pagkamagayon sang imo

mga paghigugma, litud ko, asawa ho

!

\ Nga pagkalabing maayo pa sang
alak ang imo mga paghigugma,
Kag ang kahamut sang imo mga iha-

laplas sang tanan nga mga pahamut

!

11 Ang imo mga bibig nagapatolo

sing dugus, asawa ko,

May dugus kag gatas sa idalum sang
imo dila

;

Kag ang kahamut sang imo mga
panapton subung sang kahamut sang
Libano.

12 Ikaiv among katamnan nga natak-

pan, litud ko, asawa ko :

Tubman nga natakpan, tuburan nga
pinat-inan.

13 Ang imo mga salingsing among
paike sang mga granada, nga may mga
bunga nga labing mayuyum,
Mga bulak nga koper kag mga kahoy-

kahoy nga nardo

;

14 Ang nardo kag ang asapran,

Ang kawayan nga mahamut kag ang
kanela pati ang tanan nga mga kahoy
sa insienso,

Ang mira kag ang aloes pati ang
tanan nga mga pinalabi nga mga maha-
mut.

15 Hoo, tuburan sang mga katamnan
a77io ikazv,

Bobon sa mga tubig nga buhi,

Mga sapa nga nagailig sa Libano.

16 Pagmata-ka, Aminhan, kag kari-

ka, Bagatnan.
Huypa ang akon katamnan, kag mag-

lalapta ang iya mga kahamut.
Magkari ang akon hinigiigma sa iya

katamnan,
Kag magkaon sa iya mayuyum nga

bunga.

Aii^ asawn nagbujinaw ; apan^ sa gilayon nag;hi>

nnlsiil si3, nagpangita sia sa bana kag

nakiguii sa iya.

5AKO nagkari sa akon katamnan,
litud ko, asawa ko:

Ginkuha ko ang akon mira pati ang
akon mga pahamut,
Ginkaon ko ang akon udlan pati ang

akon dugus,
Gin-inum ko ang akon alak pati ang

akon gatas.

Kaon-kamo, mga abyan, kag inum-
kamo,
Inum-kamosing bugana, mga hinigug-

ma.
2 Ako nagakatolog, apang ang akon

tagiposoon nagapulaw.
Amo ang tingug sang akon nahagug-

maan : nagapanuktuk sia :

" Buksi-ako, litud ko, abyan ko,

Salampati ko, himpit nakon ;

Kay ang akon olo napuno na sang
tun-og,

Ang akon mga buhok sang mga tinolo

sang kagab-ihon."

3 Kdg nagsabdt ako: "Naguba ako
sang akon panapton, i paano bala ang
pagsuklub ko liv/an sa iya ?

Ginhugasan ko ang akon tiil, l paano
bala ang paghigko ko sa ila ?

"

4 Ang akon hinigugma naggulo sang
iya kamut sa boho,

Kag ang akon mga kasudlan nagkulu-
rug tungud sa iya.

5 Nagtindug ako sa pa^bukas sa akon
nahagumaan

;

Kag ang akon mga kamut nagapatolo
sing mira

Kag ang akon mga tudlo sing mira
nga raabasa
Sa ibabaw sang uluyatan sang pintal.

6 Ginbuksan ko ang akon hinigugma
;

Apang ang akon hinigugma nagpa-
layo na, naglakat na :

Sa iya paghambal, naggowa na sa

akon ang espiritu.

Ginpangita ko sia, apang wala ko sia

makita.

Gintawag ko sia, apang wala sia

magsabat sa akon. '

7 Nakita ako sang mga bantay, nga
nagalibot sa banwa

;

Ginbakol n".Ia ako, ginpilasan nlla

ako;
Ginkuha sang mga bantay sang mga
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kuta ang akon takurung sa ibabaw na-

kon.
8 Ako nagapanumpa sa inyo, mga

anak nga babae sa lenisalem, kon maki-
ta ninyo ang akon hinigugma,

^"Ano bala ang igabantala ninyo sa

iya ?

Nga sa gugnia nagabalatian ako.

9 "i'Ano bala ang imo hinigugma
labi sang isa ka hinigugma,
Oh labing magayon satanan nga mga

babae ?

I Aro bala ang imo hinigugma labi

sang isa ka hinigugma,
Nga sa sini nagapanumpa ka sa

amon ?
"

10 Ang akon hinigugma raaputi kag
mabudhaw sia,

P.nat-inan sia sa tunga sangnapulo ka
libo.

11 Ang iya olo among bulawan nga
labing ulay.

Ang iya bohok nga kulon mga pak-
lang nga nagapilaypilay, mga maitum
subung sang uwak.

12 Ang iya mga mata subung sang
mga salampati sa luyo sang mga kasa-

paan sang mga tubig,

Nga nagapalamunak sa gatas, nga
napahamtang siia sa tunga sang kabu-
ganaan.

13 Ang iya mga pisngi subung sang
mga tinumpok sang mga pahamut, mga
tinumpok sang mga mahamut nga
bulak

;

A.ng iya mga bibig subung sang mga
lirio nga nagapailig sing mira nga ma-
basa.

14 Ang iya mga kumut subung sang
mga malison nga bulawan nga napa-
nampukan sing mga krisolitos

;

Ang iya lawas subung sang tiposo
nga naputos sang mga sapiro.

15 Ang iya m.ga paa subung sang
mga haligi nga marmol, nga maputi nga
napatindug sila sa ibabaw sang sadsaran
nga bulawan;
Ang iya dagway subung sang Libano,

nga pinili gid subung sang mga sedro.
16 Ang iya alingangag napuno sang

katam-is,

Kag ang bug-os niya nga pagkaamo
kalailaan.

Amo ini ang akon hinigugma, amo
ini ang akon abyan,
Oh mga anak nga babae sa lersualem..

6" ,; DUN bala magkadto ang imo hi-

nigugma,
Oh labing magayon sa mga babae ?

1 Sa diin bala magpadulong ang imo
hinigugma ?

Pagapangitaon namon sia upud sa
imo.

"

2 Ang akon hinigugma nagdulhog sa
iya katamnan, sa mga tinumpok sang
mga pahamut,
Sa pagpahalab sa mga katamnan, kag

sa pagpamupo sing mga lirio.

3 Iya ako sang akon hinigugma, kag
ang akon hinigugma akon sia,

Sia nagapahalab sa tunga sang mga
lirio.

o

4 Magayon ka, abyan ko, subung sang
Tirsa,

Kalailaan subung sang Jerusalem

;

Makahaladluk subung sang kasolda-
dosan sa idalum sang ila mga bandera.

5 Ipalayo ang imo mga mata sa atu-

bangan nakon,
Kay sila nagdaug sa akon.
Ang imo bohok subung sang mga pi-

nanong nga mga kading,

Nga nagapalakita sa Galaad.
6 Ang imo mga ulipon, subung sang

pinanong nga mga obeha,
Nga nagatalakas sa palamunakan,
Nga tanan sila may mga tinday nga

kapid,

Kag sa ila wala sing baw-as.

7 Ang imo m-ga pisngi subung sang
katunga sang granada,
Sa sulud sang imo takurung.
8 Kan-uman ang mga haring babae,

kag kawaloan ang mga babae,
Kag ang mga kadalagahan, nga di-

maisip.

9 Ang salampati nakon, ang himpit
nakon among bugtong,
Bugtong sia sa iya iloy,

Ang pinili sang nagpanganak sa iya.

Ginatan-aw sia sang mga kadalaga-
han, kag ginatawag sia nila nga bula-
han

;

Ang mga haring babae kag ang mga
babae man nagdalayaw sa iya.

10 i Sin-o bala ina nga ang iya pag-
tulok subung sang pamanagbanag,
Magayon subung sang bulan,

Masidlak subung sang adlaw,
Makahaladluk subung sang kasolda-

dosan sa idalum sang ila mga bandera ?
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11 Sa katamnaii sang mga nogal nag-

dulhog ako,

Sa pagtan-aw sang mga kahoykahoy
nga hilaw sang nalupyakan,

Sa pagtan-aw kon nagapangugbus
ang kaubasan,
Kon nagpamulak na ang mga gra-

nada.
12 Sa wala pa ako magkilala, ang

akon handum nagbutang sa akon
Sa mga kanga sang akon banwa

nga dungauon.
13 Balik-ka, balik-ka, ohSulaminhon;
Balik-ka, balik-ka, agud nga pagtulu-

kon ka namon.
1 Ano bala ang makita ninyo sa Su-

laminhon,
Siibung sang sa pagsaut sa Maha-

naim ?

7i NGA pagkamagayon sang imo mga
till sa mga burangkol,

Oh anak nga babae sang dunganon !

Ang mga palibot sang imo mga bali-

kawang subung sang huyas,

Binuhatan sang mga kamut sang sam-

paton nga panday.
2 Ang imo hawak subung sang mati-

pulon nga yahong,
Nga wala makulangi sing alak nga

napanakutan.
Ang imo lawas subung sang tinumpok

nga trigo,

Nga nalibutan sing mga lirio.

3 Ang imo duha ka dughan, subung
sang duha ka tinday,

Nga mga kapid sang gasela.

4 Ang imo liog subung sang tore nga
tiposo.

Ang imo mga mata subung sang

danaw sa Hesbon,
Sa luyo sang gawang sa Bat-rabim

;

Ang imo ilong subung sang tore sang

Libano,
Nga nagaatubang nayon sa Damasko.

5 Ang imo olo, sa ibabaw nimo, su-

bung sang karmelo,
Kag ang buhok nga bunghay sang imo

olo subung sang purpura.

Ang hari nabihag sa iya mga pako-

long.

6 1 Nga pagkagayon sa imo, kag nga
pagkatahum,
Oh gugma ko, sa tunga sang madamu

nga mga kawilihan !

7 Inang imo bayhon nagakaangay gid

sang paklang,

Kag ang imo mga dughan, sa iya mga
pinungpung.

8 Magasaka ako, nagsiling ako, sa
paklang

;

Magakapyot ako sa iya mga sanga
nga nagabuyok,

Busa, ang imo mga dughan magma-
nginsubung sang mga pinungpung sang
ubas,

Kag ang kahamut sang imo gininhawa,
subung sang iya sang mga mansanas

;

9 Kag ang imo alingagngag subung
sang pinili nga alak,

Nga nagailig sing tadlung gid sa akon
hinigugm.a,
Nga nagadanlog sa tunga sang mga

bibig sang mga nagakalatolog.
10 1 Ako iya sang akon hinigugma,
Kag sa akon yara ang iya kalipayan !

o
11 Kari, hinigugma ko, magowa kita

sa latagon,

Magahigda kita sa mga minoro.

12 Kutub sa kaagahon magakadto
kita sa mga kaubasan

;

Tan-awon naton kon nagpamukol na
ang ubas, kon nagpamuka ang bulak,
Kon nagpamulak ang mga granada.
Didto pagaihatag ko sa imo ang akon

mga paghigugaia.

13 Ang mga mandragora nagahatag
sang ila kahamut,
Kag sa aton mga gawang may aton

kita sang tanan nga mga bunga nga
pinili,

Ang mga bag-ohan subung sang mga
daan na,

Nga gintago ko sila nga sa imo, hini-

gugma ko.

8 i
KABAY pa nga manginsubung ka
unta sang isa ka litud nga lalaki,

Nga nagsoso sa mga dughan sang
akon iloy

!

Niyan, sa makita ko ikaw sa gowa,
pagahalukan ko ikaw,
Nga wala sing pagtamay sa akon sina.

2 Pagaidul-ong ko ikaw, pagadalhon
ko ikaw sa balay sang akon iloy,

Agud nga pagton-an mo ako :

Pagapaimnon ko ikav7 sing alak nga
hinamutan,

Sa duga sang akon mga granada.

3 Ang iya wala nanginulunan sang
akon olo,

Kag ang iya too naghakus sa akon.
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4 Ako nagapanumpa sa inyo, oh mga
anak nga babae sa lerusalem,

Nga indi kamo magpamata, bisan

magpapulaw kamo sang akon gugma,
Tubtub nga maluyag sia.

o

5 I Sin-o bala ina nga nagatakas gi-

kan sa kahanayakan,
Nga nagasandig sa iya hinigugma ?

Sa idalum sang mga mansa^as ginpu-

kawko ikavv

;

Didto ang imo iloy nag-anak sa imo,
Didto ginsakitan ang nag-anak sa imo.

6 Ibutang ako subung nga pat in sa

ibabaw sang imo kasingkasing,

Subung nga pat-in sa ibabaw sang imo
butkon

;

Kay makusug, subung sang kamata3^on
amo a!;g gugma,
Mga niatig-a subung sang lulubngan

ang mga kaimon.
Ang iya mga baga, mga baga nga ka-

layo,

Ang isa ka dabdab ni lehoba.

7 Ang madamu nga mga tubig indi

makapalong sang gugma,
Bisan ang mga suba makalumus sa iya.

Kon ang isa ka tawo malujag magha-
tag sang tanan ngi mangad sang i3'^a

baiay tungud sang gugaia
Magamanginhimpit gid nga talama-

yon sia.

o

8 May isa kami ka utud nga babae
nga diyotay,

Nga wala pa sing mga dughan,

I Ano bala ang pagahimoon namon
sa anion utud nga babae,

Sa adlaw nga paghdmbalon sia ?

9 Kon sia kunta among isa ka kuta,

Magapatindug kita sa ibabaw niya

sing isa ka balay nga harianon nga pilak;

Kag kon gawang sia kunta, pagatakpan
naton sia sing tapi nga sedro.

10 Ako among kuta, kag ang akon
mga dughan subung sang mga tore ;

Ngani manginamo ako sa iya mga
mata,
Subung nga nakakita sia sing paghi-

daet.

o

11 Si Salomon nagtagiya sing isa ka
kaubasan sa Baal-hamon

;

Gintugyan niya ang kaubasan sa mga
bantay :

Ang tagsatagsa sa ila dapat magdala
sing isa ka libo ka siklo nga pilak tungud
sang iya bunga.

12 Ang akon kaubasan, nga akon gid,

yari sa atubangan nakon:
Ang mga linibo nga siklo mangin sa

imo, Salomon.
Kag duha ka gatus, sa mga nagabantay

sang iya bunga.
o

13 Mga pumuluyo sa m.ga katamnan,
Afig akon mga kaupdanan nagapama-

ti sang imo tingug :

Papamatia ako sa iya.

14 Palagyo-ka, hinigugma ko;
Kag pakasubung-ka sang gasela, kon

subung sang tinday sang mga usa

Sa ibabaw sang mga .kabukiran nga
mga kahamut-an.

SI ISAIAS.

Pagtalastas sang mga sala kag sang mga pag^antus

sang banwa : mga laygay kag mga pagpahug.

A PALANAN-AWON ni Isaias nga
i anak ni Amos, nga nakita niya na-
hanungud sang luda kag sang lerusalem
sa mga adlaw ni Usias, ni lotam, ni Ak;)s
kag ni Esekias, nga mga hari sa luda.

2 Pamatii-ninyo, mga langit, kag
dunga, duta ; kay naghambal si lehoba

:

Nagsagud ako sing mga anak, kag
ginton-an ko sila ; kag sila nagmalalison
botok sa akon.

3 Ang baka nakakilala sa iya tagiya,
kag ang asno sang pasungan sang iya
agaion : si Israel wala makakilala, ang
akon banwa wala magapamalandong.

4 i
Kailo-ka, katawohan nga makasa-

sala, banwa nga nalulanan sang kalai-
nan, kaliwatan sang mga madauton, mga
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anak nga mga dunut ! Ginbayaan nila

si lehoba, gintamay nila ang Balaan ni

Israel, nagilisol sila.

5 iKay ngaa pa bala nga pagpanilo-

tan kamo, nga ginadugangan niyo ang
inyo mga paglalis. Ang tanan nga olo

nagabalatian, kag ang tanan ngatagipo-
soon ginalapyo.

6 Kutub sa dapadapa sang till tubtub
sa olo wala sa iya sing maayo ; kondi

lamang pilas, banug, kag raga pilas nga
buhi : nga wala sila magkipot, bisan na-

pamugkusan, bisan napahomokan sila

sang lana.

7 Ang inyo duta nahapay na, ang
inyo mga kabanwaanan naupus sa ka-

layo. Ang inyo duta ginahalunhon sang
mga dumuluong sa atubangan ninyo,

ang tanan nahapay subung sang kawag-
wagan sang mga dumuluong.
8 Kag ang anak nga babae ni Sion

nagapabilin subung sang payagpayag
sa kaubasan, subung sang kolokamalig
sa kaatimonan, subung sang banwa nga
nalibutan.

9 Kon wala pagbayi ni lehoba sang
Sebaot ang isa ka nabilin nga maluya
sa aton, nanginsubung kunta kita sang
Sodoma, kag mga kaangay kita sang
Gomora.

10 Mga dunganon sa Sodoma, pama-
tii-ninyo ang poiong ni lehoba ; dunga-
ninyo ang kasogoan sang amon Dios,

banwa sa Gomora.
1

1

Ano pa bala sa akon, siling ni leho-

ba, angkadamuon sang inyo mga halad.

Busug na ako sa mga halad nga sinunog
nga mga karnero, kag sa sapay sang mga
sapat nga mga pinatambok ; kag ang
dugo sang mga baka nga lalaki, bisan

sang m.ga obeha, bisan sang mga lalaking

kanding, indi nagapahamuut sa akon.

12 Sang inyo pagkari sa pag-atubang
sa akon, i sin-o bala ang nagpangayo si-

ni sa inyo sa paglinas sang akon mga
patyo ?

13 Indi na ninyo ako diri pagdal-an

singwalay pulus nga dolot: ang paha-

mut among ka^angil-aran sa akon ; ang
lati kag ang sabado, ang pagpatipon sing

mga katipunan, indi na ako sarang raa-

kaantus sang kalautan upnd ang inyo

pagiilipon nga maligdong.

14 Ang inyo mga lati, kag ang inyo

mga pinat-inan nga piesta ginadumtan
sila sang akonkalag; mga lulan sila sa

akon, binudlay na ako sa pagdala sa ila.

15 Busa, kon untayon ninyo ang inyo
mga kamut, pagatagoon ko sa inyo ang
akon mga mata ; kon padamuon ninyo
ang inyo mga pangamuyo, ako indi

magpamali : raga puno na sing dugo ang
inyo mga kamut.

16 Palamunak-kamo, palaninlo-kamo;
kuhaa-ninyo ang kalainan sa inyo mga
binuhatan sa atubangan sang akon mga
mata ; untat na kamo sa paghimo sang
malaJn.

17 Magtoon-kamo sa paghimo sing

maayo
;

pangitaa-ninyo ang katadlu-
ngan ; iuli-ninyo sa katadlungan ang
manugpigos ; hukmi-ninyo ang ilo

;

tabangi-ninyo ang balo nga babae.
18 Kari-kamo kag maghais kita sing

tingub ; kon ang inyo mga sal 1 subung
sang karmesi, manginmaputi sila su-

bung sang niebe ; kon mga mapula sila

subung sang eskarlata, manginsubung
sila sang maputi nga balahibo.

19 Kon maluyag kamo sa pagpamati,
magakaon kamo sang labing maayo
sang duta

;

20 Apang kon kamo magdumili, kon
malalison kamo, pagaupuron kamo sa

hinganiban ; kay ang baba ni lehoba
naghambal sini.

21 I Paano bala nga nagmanginbi-
gaon ang banwa nga matutum ? Puno
sia anay sa katadlungan, sa iya nag-

puyo ang katarungan, kag karon ang
mga mamomono.

22 Ang imo pilak manginbuay, ang
imo alak nasimbugan na sing tubig.

23 Ang imo mga dunganon, rnga
malina.:ason kag mga kaupdanan sang
mga makawat ; ang tanan nagahigugma
sang mga hiphip, kag nagadalagan
sila sa olehe sang mga baius : wala sila

magahukom si ilo, kag indi nagaabut
sa ila ang kasaba sang balo nga babae.

24 Ngani nagasiling ang Ginoo nga
si lehoba sang Sebaot, ang Makagaga-
hum sa Israel : Kailo, maulian ako sa

akon mga kaaway, magatimalus ako
sa akon mga kaumpung :

25 Kag pagauntayon ko ang akon
kamut sa ibabaw nimo kag pagatinloan

ko ang imo mga buay nga daw may
lehia, kag pagakuhaon ko ang tanan
nga tinga n^";a yara sa imo.
26 Kag pagaiuli ko ang imo mga

hukom SI bung sang sa kamunoan, kag
ang imo mga manuglaygay subung sang
sa ginsuguran. Ugaling pagatawgon
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ka nga " banwa sang Katarungan,"
|

" banwa nga Matutuni,"
I

2^ Ang Sicn pagagawaron tungud
sang katadlungan, kag ang mga gin-

pal iso niya, tungud sang katarungan.

28 Apang ang mga malalison kag
ang mga makasasala pagapamoongon
siia sing tingub ; kag ang mga naga-
bili3a kay lehoba., pagaupuson siia.

29 Kay magapalamula kamo bangud
sang mga terebinto nga ginhigugma
nirj^o. kag magapanghilawhilaw kanjo
bangud sang mga katamnan nga ginpili

ninyo.

30 Kay manginsubung kamo sang
terebinto nga nagakalaya sa iya ang
dalion, kag subung sang katamnan nga
wala}'' tubig.

31 Kag ang makusug mangirigunion,
kag ang iya buliihaton, manginalipalok,
kag siia nga duha magadabdab sing

tingub ; kag wala sing sin-o nga maga-
palong.

Paiaabiitcn nga himaya sang niatuud nga Israc:.

A'ga paghukcm nga sa pag-aman.—Ang adiaw

sang Qinoo.—Fagpaninlo sa lerasalem.

ANG polong nga nakita ni Isaias,

anak ni Amos, i*ahanungud sa

luda kag sa lerusalem.

2 Kag magakahanabu sa katapusan
nga mga adlaw, nga ang bukid sang
Balay ni lehoba pagapalig-unon sa iba-

baw sang putokputokan sang mga kabii-

kiran ; kagpagapakataason sia sa ibabaw
sang mga kabakoloran, kag magadu-
lugok sa iya ang tanan nga mga ka-
tawohan.

3 Kag magaalabut ang madamu nga
mga kabanwaan, kag magasililing siia :

"Kari-kamo, kag magataklad kita sa
bukid ni lehoba, sa Balay sang Dios ni

lakob; kag pagatudloan kita niya sa iya
mga dalanon, kag magalalakat kita sa

iya mga banas." Kay sa Sion magagikan
ang kasogoan, kag sa lerusalem, ang
polong ni lehoba.

4 Sia magahukom sa tunga sang mga
katawohan, kag magamitlang sia sang
katadlungan sa madamu nga mga
banwa. Magasalsal siia sang ila mga
hinganiban nga punta sang daro, kag
sang ila mga bangkaw, nga mga ka-
yug. Indi makabayaw na sing hinga-
niban ang katawohan batok sa katawo-

han, bisan magasagad pa siia nga sa

inaway.

5 Oh balay ni lakob, kari-kamo kag
maglakat kita sa kapawa ni lehoba.
6 Kay nagbulag ka sa imo banwa,

sa balay ni lakob, kay napuno siia

sang Sidlangan, nga nagapamakot siia

subung sang mga Pilistinhon, kag naga-
impon siia sa mga anak sang mga
dumuluong.

7 Ang ila duta napuno sang pilak kag
sang bulawan, kag ang ila mga bahandi
v/ala sing katapusan. Puno man ang
ila data sing mga kabayo, kag ang ila

mga kanga w^alay katapusan.
8 Kag puno ang ila duta sing mga

larawan ; kag sa binuhatan sang ila mga
kamut nagayaub siia, sa atubangansang
ginhuman sang ila mga tudlo

;

9 Apang pagapaubson ang tawo, kag
ang daku pagapapaidalumon : indi ka
buut magpataw^ad sa ila.

10 Subad-ka sa pil-as, panago-ka sa

yab-ok, sa atubangan sang makakulug-
mat ni lehoba kag sang kasilav/ sang
iya pagkaharianon.

11 Ang mga mata nga matinaastaason
sang tawo pagapaidalumon, kag ang
palabilabi sang mga tawo pagapapaub-
son, kag si lehoba pagapakataason sia

lamang sa sadtong adlaw.
12 Kay may adiaw i ga iya ni lehoba

sang Sebaot batok sang tanan nga
palabilabibon kag matinaastaason, kag
baiok sang tanan nga ginpakataas, kag
pagapaidalumon sia

;

13 Kag batok sang tanan nga mga
sedro sang Libano, nga mga mataaskag
mga ginbaya.v, kag batok sang tanan
nga mga alon sa Basan

;

14 Kag batok sang tanan nga mga
mataas nga bukid, kag batok sang
tanan nga mga kabakoloran nga gin-

patiyondo;
15 Kag batok sang tanan nga tore nga

mataas, kag batok sang tanan nga kuta
nga mabakud;

16 Kag batok sang tanan jiga mga
sakayan sa Tarsis, kag batok sang tanan
nga buiang nga nagapawili sa itululuk;

17 Kag ang pagkamatinaastaason
sar^ tawo pagapaubson, kag ai-g pala-

bilabi sang m.ga tawo pagapaidalumon,
kag si lehoba pagapakataason sia la-

mang sa sadtong adlaw.
18 Kag ang mga larawan, ang tanan

magkaladula.
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19 Kag magasululud ang mga tmvo sa

mga gikab sang mga pil-as kag sa mga
lungib sang duta, sa atubangan sang
makakulugmat ni lehoba kag sa atuba-

ngan sang kasilaw sang iya pagkaha-
rianon, kon magtindug si a sa pagpakug-
mat sang duta.

20 Sa sadtong adlaw pagaipilak sang
tawo ang iya mga larawan nga piiak

kag bulawan, nga ginhimo nila sa iya,

agud nga pagsimbahon sila, sa mga topo

kag sa mga kabug.
21 Kag magasululud sila sa mga litik

sang mga pil-as kag sa mga guab sang
mga bato sa atubangan sang makakulug-
mat ni lehoba kag sa atubangan sang
kasilaw sang iya pagkaharianon, kon
magtindug sia sa pagpakugmat sang
duta.

22 Bayai-ninyo ang tawo, nga ang
iya gininhawa yara sa iya mga ilong,

kay isa ano bala ginapakamahal sia?

3 KAY, yari karon, ang Ginoo, nga si

lehoba sang Sebaot, magakuha sa

lerusalem kag sa luda sang sakdag kag
sangbulig: tanan nga sakdag satinapay,

kag tanan nga bulig sa tubig;

2 Ang maisug, kag ang tawo sa pag-
awayan ; ang hukom kag ang manalag-
na, ang manugpakot kag ang tigulang

;

3 Ang pangolo sa kalim-an, kag ang
tawo sa pagtahud, kag ang manuglay-
gay, kag ang bantug nga manugtugi kag
ang sampaton nga tantanan

4 Kag pagahatagan ko sila sing mga
pangolo nga mga pamatan-on, kag
ang mga kabataan magagalahum sa

ila.

5 Kag ang banwa magalinugusay ang
tawo sang tawo kag ang tagsatagsa sa

iya isigkatawo; kag manginmadaug-
daugon ang pamatan-on batok sa tigu-

lang, kag ang talamayon batok sa

dunganon.
6 Kay ang isa magdakup sa iya utud,

sa balay sang iya amay, kag magasiling

sa iya :
•" May panapton ikaw, mangin-

amon pangolo ka, kag ining pagkaguba
manginsa idalum sang imo kamut "

7 Apang sia magabayaw sang iya

tingug sa sadtong adlaw, nga naga-
siling: " Indi ako sarang nga mangin-
manugbulong ninyo, kag sa akon balay
walay tinapay, bisan panapton: indi

ninyo ako paghimoa nga pangolo sang
banwa."

8 Kay nagakatiphag ang lerusalem,
kag ang luda nagakapiikan ; kay ang ila

dila kag ang ila mga binuhatan batok
kay lehoba, sa pagpasibwa sang mga
itululuk sang iya himaya.
9 Ang dagway sa ila nawung naga-

pamatuud batok sa ila ; kag subung sar.g

Sodoma ginabantala nila ang ila sala,

kag wala nila pagbalibari. j Kailo ang
kalag nila I kay nagahimo sila sing

kalainan nga sa ila kaugalingon.
10 Isiling-nin3''0 sa matarung nga

maayo sa iya, kay magakaon sia sang
mga bunga sang iya mga binuhatan.

11
i
Kailo ang malauton, nga walay

palad ! kay ang binuhatan sang ila mga
kamut pagabayaran sa iya.

12 Ang mga kabataan amo ang mga
manugpigos sang akon banwa, kag ang
mga kababainan nagagalahum sa iya.

Banwa ko, ang imo mga manugdumala
nagapatalang sa imo, kag ginalaglag

nila ang dalanon sang imo mga banas.

13 Si lehoba nagatindug didto sa

pagpakigkasaba, kag yara sia sa paghii-

kom sang mga banwa.
14 Si lehoba nagasulud sa paghukom

upud ang mga tigulang sang iya banwa
kag upud ang iya mga dunganon.
" Kamo amo ang mga naghalalab sang
kaubasan ; anghinublas sang imol yadto
sa inyo mga hdX'ky.

15 iAno bala ang ginahimo ninyo
nga ginadugmok ninyo ang akon banwa,
kag ginagaling ninyo ang mga guya
sang mga imol ? " Amo ining ginasiling

sang Ginoo, nga si lehoba sang Sebaot.

16 Kag nagasiling si lehoba: Tungud
kay ang mga anak nga babae ni Sion
mga palabilabihon, kag nagalalakat sila

nga nagatalanga, kag ang mga mata
nagapasiplat, kag nagalakat sila nga
makitid ang tikang, kag ginapalagting

nila ang mga singsing sang ila mga ba-

tiis,

17 Pagabulugon sang Ginoo ang alim-

puduhan sang mga anak nga babae
ni Sion, kag pagaipadayag ni lehoba
ang ila mga kahubo.

18 Sa sadtong adlaw pagakuhaon
sang Ginoo ang mga puni sang mga
singsing sang mga till, kag ang mga
puna, kag ang mga lati,

19 Ang mga aritos sa mga dalungan,

kag ang mga pulsera, kag ang mga taku-

rung,
20 Ang mga diadema, kag ang mga
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talikala sang niga batiis, kag ang mga
wagkus, kag ang mga suludlan sang pa-
hamut, kag ang mga panapat,

21 Ang mga singsing, kag ang mga
singsing sa mga ilong,

22 Ang mga panapton nga malahalon,
ang mga panapton nga masangkad, ang
mga kunup, kag ang mga puyopuj^o,

23 Ang mga saiaming, ang mga pa-

napton nga malaba, ang mga turbante
kag ang mga takurung nga manipis.

24 Kag sa baylo sang mga pahamut,
ang kabaho ; kag sa ba3'To sang wagkus,
isa ka lubid ; kag sa baylo sang pakolong
sang bohok, ang pagkaupaw ; kag sa

baylo sang bayo sa piesta, ang panapton
nga lalaw nga sa pagv/agkus ; kag pina-

soan sa baylo sang kaayoayo.
25 Ang imo mga lalaki magakalapu-

kan sa hinganiban, kag ang imo mga
maisug sapag-awayan.
26 Ang iya mga gawang magapang-

hakroy kag magalalaw, kag sia pagaha-
payon kag magalingkod sa duta.

4 KAG pagadakpon sang pito ka mga
babae ang isa ka tawo, sa sadtong

adlaw, nga nagasililing: " Itugut sa

anion nga magkaon kami sang amon
tinapay, kag nga magpalanaput kami
sang am.on mga panapton : lamang nga
paghingadlan kami sang imo ngalan

;

kuhaa ang pagpasipala sa amon."
2 Sa sadtong adlaw ang Salingsing

ni lehoba manginisa ka masilaw kag isa

ka himaya, kag ang bunga sang duta
manginisa ka pagda3^aw kag puni nga sa

mga nagpalalagyo ni Israel.

3 Kag mahanabu, nga ang ginbayaan
sa Sion, kag ang nabiiin sa Jerusa-

lem, pagatawgon nga balaan (ang tanan
nga napanulat nga sa kabuhi sa leru-

salem"),

4 Kon ang Ginoo maghugas sang
mga kahigkoan sang mga inanak nga
babae sa Sion kag magtinlo sang dugo
nga naula sa lerusalem sa tunga niya,

nga m.ay espiritu sa paghukom kag may
espiritu sa pagupus.

5 Kag sa ibabaw sang tanan nga pu-
luy-an sang bukid sa Sion kag sa ibabaw
sang iya mga katilingban magatuga
si lehoba sing panganud kag sing aso
sa adlawon, kag sa kagab-ihon, singsilak

nga kalayo nga magadabdab, kay sa

ibabaw sang bug-os nga hiraaya may isa

ka tabon.

6 Kag may palasilongan nga sa
landong batok sa kainit sang adlawon

;

nga sa palanagoan kag palalipdan batok
sa linus kag batok sa ulan.

Palaaagiran sang kaubasan, kag sang

iya pagdapat.

5BUUT ako magkanta sa akon abyan
sang kalantahon sang akon abyan

nahanungud sa iya kaubasan. Ang
akon abyan may isa ka kaubasan sa isa

ka banglid nga mapatubason.
2 Kinutkutan niya sia, kag pinamulu-

tan sia sing bato, kag tinamnan niya sia

sing mga ubas nga pinili
;
pinatindugan

niya sa tunga niya sing isa ka tore, kag
ginkutkut niya sa iya ang isa ka ipitan,

kag nagahulat sia nga magpatubas sing
ubas, kag nagpatubas sia sing mga bunga
nga talonon.

3 Busa karon, mga pumuluyo sa
lerusalem, kag kamo nga mga lalaki sa
luda, hukmi-ninyo karon ako kag ang
akon kaubasan.

4 lAno pa bala ang pagahimoon sa
akon kaubasan, nga w^ala ko mahimo na
saiya.-* iKay ngaabala, sang nagahulat
ako nga magpatubas sing mga ubas, nag-
patubas sia sing mga bunga nga talonon?

5 Kag karon pagaipahayag ko, ang
pagahimoon ko sa akon kaubasan:
Kuhasn ko sia sing alabat, agud nga
paghalbon sia; pagagubaon ko ang iya

kudal, agud nga paglapakon sia.

6 Pagahimoon ko nga maghapay sia :

indi sia pagtotoan, bisan pagkutkutan,
kag pagatuboan sang mga sapinit kag
sang mga tunok: kag sa mga gal-um
magasogo ako, nga indi magpatolo sila

sing ulan sa ibabaw niya.

7 Kay ang kaubasan ni lehoba sang
Sebaot amo ang balay ni Israel ; kag
ang mga tinawo ni luda, ang talamno-
non sang iya kalipay. Naghulat sia

sing katadlungan, kag yari karon ang
pagula sang dugo; sing katarungan, kag
yari karon, ang panganduhoy.

8 i
Kailo sang mga nagadulugang sing

baiay sa balay, kag nagtilingub sing

latagon sa latagon tubtub nga wala na
sing duug, kag nga kamo lamang ang
mga magpuluyo sa tunga sang duta

!

j

9 Ang akon mga idulungug nakabati

I

kay lehoba sang Sebaot : Matu ud gid nga
! madamu nga mga kabalayan, nga mga
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dalagku kag mga matahum, ang paga-
panghapaj^on nga wala sing pumuluyo.

TO Kay ang napulo ka gindaro sang
duha ka baka sa adlaw sa kaubasan
makapatubas sing isa ka bat, kas ang
katloan ka homer nga binhi niagahatag
sing isa ka epa.

11
i
Kailo sang mga nagabalangon sa

kaagahon sa pagsunud sang mga ilimnon
nga makahulubug, nga nagapadayon sa

Ua tubtiib sa gab-i, nga ginapainit sila

sang alak

!

12 Kag ang arpa kag ang biola, ang
tambor kag ang lantoy, kag ang alak,

yari karon, ang ila mga konbirado

;

apang wala sila magapamalandong sang
binuhatan ni lehoba, bisan magatan-aw
sila sang binuhatan sang iya mga kamut.

13 Ngani ang akon banwa gindala sia

nga bihag nga wala sia sing pagkiiala

;

kag ang iya mga dunganon ginadakup
sang gutum, kag ang iya kadam-an
nagamala sa kauhaw.

14 Tungud sini ginpasankad sang lu-

lubngan ang iya handum, kag ginhitad

niya ang iya baba sa wala sing takus

:

kag didto magapanaug ang himaya saug
lerusakm, kag ang iya kadam-an, kag
ang iya kagahud kag ang nagakalipay
sa tunga niya.

15 Kag ang tawo pagapaubson, kag
ang daku pagapapaidalumon, kag ang
mga mata sang mga matinaastaason
pagapapaidalumon.

16 Apang si lehoba sang Sebaot pa-
gapakataason tungud sang paghukom,
kag ang Dios nga Balaan pagapakaba-
laanon tungud sang katarungan.

17 Kag ang mga kordero pagapaha-
labon sila sa ila mga halalban ; kag ang
mga dumuluong magahalunhon sang
mga latagon nga hanayak sang mga
mangaranon.

18
i
Kailo sang mga nagaguluyud sang

kalautan nga may mga lubid sa kadaya-
wan, kag sang sala, subung sang may
igilikos sang kanga !

19 Nga sila nagasiling :
" Magmadag-

mit sia, dalidalia ang iya buluhaton,
agud nga makila naton sia. Mag-abut
sia, ang laygay sang Balaan sa Israel, nga
paghimoon sia, agud nga makilala na-

mon."
20

i
Kailo sang mga nagasililing nga

ang malain maayo, kag nga ang maayo,
malain ; nga nagahimo sang mga kadu-

dulman nga kapawa, kag sang kapawa
nga mga kadudulman ; nga nagahimo
sang mapait nga matam-is, kag sang
matam-is nga mapait 1

21
i
Kailo sang mga maalam sa ila gid

nga mga mata, kag mga m.ahangponon
sa ila kaugalingon

!

22
i
Kailo sang mga makusug sa pagi-

noni sing alak, kag mga maisug sa pag-
samo sang ilimnon nga makahulubug

;

23 Nga nagapakamatarung sa malau-
ton tungud sang isa ka hamham, kag sa

matarung ginakuha nila ang ila kataru-

ngan !

24 Ngani, subung sang dila nga kalayo
nga nagaupiid sang dagami, kag sang
dabdab nga nagahalonhon sang hilamon
nga laya; manginamo ini ang ila gamut
subung sang pagkadunut, kag ang iya

bulak magakawala subung sang yab-ok.

Kay ginasikway nila ang kasogoan ni

lehoba sang Sebaot. kag ginatamay
nila ang polong sang Balaan sa Israel.

25 Bangud sining kabangdanan naga-
dabdab ang kasingkal ni lehoba batok
sa iya banwa, kag ginuntay niya batok
sa iya ang iya kamut, kag ginapilas

niya sia ; kag nagakulurug ang mga
kabukiran, kag ang mga bangkay
subung sang sagbot sa tunga sang mga
dalan. Sa sining tanan wala maga-
palayo ang iya kasingkal kag nagauntay
pa ang iya kamut.

26 Kag magahayaw sia sang bandera
sa mga katawohan sa malayo, kag
magapanihol sia sa isa ka bamva kutub
sa ukbung sang duta; kag yari karon
nga magakari sia sing madali kag sing

maabtik gid.

27 Wala gid sa iya sing ginabudlay,

bisan sing nagakasandad ; indi ginatuyo,

bisan nagatolog sia ; kag ang wagkus
sa iya mga hawak indi mahubad kag
ang higot sang iya mga sapin indi

mabugto.
28 Ang ila mga baslay mga binaid,

kag ang tanan nila nga mga pana mga
glnpasanting. Ang mga koko sang ila

mga kabayo mangiwsubung sang santi-

kan, kag ang iya mga aliling subung
sang alimpulos.

29 Ang iya pagima subung sang sa

leon nga babae : nagaima sia subung
sang mga magamay nga leon ; nagangu-

rub sia, kag nagadakup sia sang tuluk-

bon; ginadala niya sia, kag wala sing

sin-o nga magabawi sa iya.
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30 Kag magangUiiib sia batok sa

Inda, sadto nga adlaw, subung sang
ngurub sang dagat; nga pagtan-awon
nayon sa duta : kag yari karon ang mga
kadudulman ; ang kalisdanan kag ang
kapawa ; sa iya mga langit nagadulum
ang kapawa^

Si Isaias gintawag kag ginpakabalaan nga

manalagca.

6SA tuig nga namatay ang hari nga
si Usias, nakita ko ang Ginoo, nga

nagalingkod sa ibabaw sang isa ka
lingkoran nga harianon nga mataas kag
ginbayaw, kag arg iya sidsid nagapimo
sang Simbahan.

2 Kag sa ibabaw niya yara ang mga
Serapim, kag ang tagsatagsa may anum
ka pakpak : sa duha ginatabunan nij'^a

ang iya nawungkag sa duha ginatabunan
niya ang i5^a mga tiil, kag sa duha
nagalupad sia.

3 Kag ang isa nagasingit sa isa nga
nagasiling

:

"
i
Balaan, balaan, balaan,

Si lehoba sang Sebaot

;

Ang bug-OS nga duta napuno sang iya

himaya !

"

4 Kag ang mga sadsaran sang mga
atangan naguluyog sa tingug sang
nagasingit, kag ang Balay napuno
sang as6.

5 Niyan nagsiling ako : "jKailo
ako, ! nga ako pata}^ kay tavvo ako nga
mahigko sa mga bibig, kag nga nagapuyo
ako sa tunga sang banwa nga may mga
b'big nga mga mahigko, kag nga nakita
sang akor. mga mxata ang Hari, nga si

lehoba sang Sebaot."
6 Kag ang isa sang mga serapim nag-

lupad naj'-on sa akon, nga sa iya kamut
may isa ka baga nga nagadabdab, nga
ginkuha niyasahalaran nga may kimpit,

7 Kag ginsulsul niya sia sa akon baba,
nga nagasiling :

" Yari karon ini ginsul-

sul sa imo mga bibig : nakuha na ang
imo kalautan, kag natumbasan na ang
imo sala."

8 Kag nabatian ko ang tingug sang
Ginoo, nga nagasiling: "^'Kay sin-o

bala ipadala ko, kag sin-o ang magakad-
to tungud sa amon ? " Kag nagsiiing
ako : " Yari ako, ipadala ako."

9 Kag nagsiling sia :
" Lakat-ka, kag

isiling sa sini nga banwa : Pamati-ka-
mo, pamati-kamo, kag indi kamo maka-

hangup; tan-awa-ninyo, tan-awa-ninyo,
apang indi kamo makakilala.

10 Padamula ang tagiposoon sining
banwa, kag pabug-ata ang iya mga idu-
lungug, kag bulaga ang iya mga mata,
agud nga indi makakita ang iya mga
mata, bisan masabati ang ila mga iduiu-
ngug, kag nga ang ila tagiposoon indi

m.akah.Tngup, kag nga indi magliso sia,

kag nga indi mag-ayo sia."

11 Kag ako nagsiling: ''^'Tubtub
bala san-o, Ginoo ? " Kag nagsiling
sia: "iubtubnga ang mga kabanwa-
anan nga nagakatiphag, manginwalay
pumuluyo, bisan tawo sa mga balay,
kag ang duta manginhapay,

12 Kag tuhtiih nga mapalayoni lehoba
ang mga iawo kag nga mangin.daku ang
kamuha3'-mnhayan sa tunga sang duta

;

13 Kay kon mabilin pa sa iya ang isa

ka napulo ka bahin, pagalaglagcn sia

liwan; apang suhnug sang terebinto kag
suhurig sang alon, nga sa ila mabilin ang
piino sa tapus sang pagutiid, mabiiin sa

iya nga puno, ang isa ka binhi nga ba-
laan."

Mga lagna batok sa Isreal kfig batok sa Aratn.

Mga pahiig batok sa iuda.

7 KAG nahanabu sa mga adlaw ni

Akas, nga anak ni lotam, nga anak
ni Hosias, nga hari sa luda, nga si

E-esin, nga hari sa Aram, kag si Peka,
nga anak ni Remalias, nga hari sa Is-

rael, nagtalaklad sila batok sa lerusalem
sa pag-away sa iya, kag wala sila maka-
sarang sa pagdaug sa iya.

2 Kag ginsugid sa balay ni Dabid,
nga nagasiling :

" Ang Aram nakigka-
tipan sa Epraim." Kagnatandugang iya
tagiposoon kag ang tagiposoon sang iya

banwa, subung sang paguyog s ^ng mga
kakahuyan sang talonan bangud sang
hangin.

3 Niyan nagsiling si lehoba kay Isa-

ias :
" Sugataa karon si Akas, ikaw kag

si Sear-Tasub, nga imo anak, sa ukbung
sang iligan sang punong sa ibabaw,
nayon sa dalan sang latagon sang
Manuglatag.

4 Kag siiinga sia: Andam-ka, kag
pahimonong-ka. Iiidi ka mahadluk, bi-

san magpahomok sang imo tagiposoon
bangud sining duha ka ukbung sang
dungkulan nga nagaaso, kay ang kasing-
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kal ni Resin, kag sang Aram kag sang

anak ni Remalias, nagadabdab.

5 Nahanungiid sang gintapat sa mala-

in batok sa imo upud kay Epraim, kag
sang anak ni Remalias, nga nagasiiing

:

6 Magtaklad-Idta batok kay luda kag
pakibangon naton sia, kag palitikon

naton sia nga sa aton, kag pag-ibutang

naton sa tunga niya nga iiari ang anak
ni Tabeal

;

7 Amo ini ang ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Indi mahanabu ini,

bisan manginamo.
8 Kay ang olo sang Aram amo ang

Damasko, kag ang olo sang Damasko,
ang Resin ; kag sa sulud sang kan-uman
kag lima ka tuig si Epraim pagaboongon,
sa bagay nga indi manginbanwa sia.

9 Kag ang olo sang Epraim amo ang
Samaria, kag ang olo sang Samaria
amo ang anak ni Remalias. Nga kon
kamo indi magtoloo, sa pagkamatuud,
indi kamo pagpalig-unon."

10 Kag si lehoba naghambal pa kay
Akas, nga nagasiiing:

11 "Pangayo-ka nga sa imo sing

tanda ni lehoba, nga imo Dios; pangayo-

ka sa iya nga gikan sa kadadalman, kon
gikan sa ibabaw sa mataas.'"'

12 Kag nagsiling si Akas :
" Indi ako

magpangayo sa iya kag indi ko pagsu-

layon si lehoba."

13 Niyan nagsiling si Isaias: " Pama-
ti-ka karon, balay ni Dabid: ^Diyotay
bala nga butang sa inyo ang pagbudlay
sang mga tawo nga magbudlay kamo
man sa akon Dios ?

14 Tungud sini ang amo nga Ginoo
magahatag sa inyo sing tanda : Yari

karon nga ang ulay magapanamkon kag
magapanganak sing anak nga lalaki,

kag pagatawgon niya ang iyangalan nga
si Emanuel.*

15 Magakaon sia sing kesilyo kag
dugus, tubtub nga makahibalo sia mag-
sikway sang malain kag magpili sang

maayo.
16 Kay sa wala pa mag-alam ang

bata sa pagsikway sang malain, kag
sa pagpili sang maayo, ang duta nga
ang iya duha ka hari ginakahadlukan
mo, pagahapayon.

17 Pagapakarion ni lehoba sa iba-

baw nimo kag sa ibabaw sang imo
banwa, kag sa ibabaw sang balay sang

* Emanuel, ang Dios kaupud naton.

imo amay, ang mga adlaw nga wala
mag-abut kutub sang adlaw nga si

Epraim nagbulag kay luda; konsayoron,
ang hari sa Asur,

18 Kag mahanabu, sa sadtong adlaw,
nga magapanihol si lehoba sa mga
langaw nga yadto sa ukbung sang mga
suba sa Egipto, kag sa mga putiyokan
nga yadto sa duta sa Asur.

19 Kag magakari sila, kagmagahugpa
sila nga tanan sa mga nalupyakan nga
nahapay, kag sa mga gikab sang mga
bato, kag sa tanan nga mga kasapini-

tan kag sa tanan nga mga halalban.

20 Sa sadto nga adlaw pagakiskison
sang Ginoo sang labaha nga hinulam
sa tabok sang suba, nga may hari sang
Asur, ang olo kag ang mga bulbul sang
mga batiis ; kag pagakuhaon man ang
bungut,

21 Kag mahanabu sa sadtong adlaw,
nga ang tagsatagsa magasagud sing isa

ka baka kag duha ka obeha

;

22 Kag magagatas sila sing tama ka
damn nga gatas, nga magakaoa sia sing

kesilyo, kay ang tanan nga mga tawo
nga nabilin sa tunga sang duta maga-
kaon sing latab kag sing dugus.

23 Kag mahanabu sa sadtong adlaw.
nga ang tinan nga duug, nga didto may
isa ka libo ka mga piino sang ubas, nga
nagabili sila sing isa ka libo ka siklo

nga pilak, manginkasapinitan kag ka-

tunukan.

24 Magasulud didto nga may mga
baslay kag pana ; kay ang bug-os nga
duta manginkasapinitan kag katunu-
kan.

25 Kag sa tanan nga mga bukid nga
ginakutkutan sang sadol, indi ka na
makakadto didto sa kahadluk sa mga
kasapinitan kag sa mga katunukan,
apang didto pagabuhian ang mga kaba-
kahan kag pagatasakon sila sang mga
obeha."

Pagkaguba sang mga ginharian sa Israel kag

sa luda.

8 KAG nagsiling si lehoba sa akon

:

" Kuha-ka sing isa ka daku nga
tapi, kag isulat sa iya sa mga letra sang
tawo : Maher-salal-has-bas.*

* Maher-salal-has-has, nga pagdali-

dalion ang hinublas, nga pagpadasigon
ang inagaw.
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2 Kag ginsilhig fiiya, tiga kuhaon nga
sa akon ang mga saksi, nga mga matu-
tum nga saksi, si Urias, nga saserdote,

kag si Sakarias, nga anak ni lebere-

kias."

3 Kag nagpalapit ako sa manalagna
nga babae, kag sia nanamkon, kag
nag-anak sia sing isa ka anak nga lalaki.

Kag nagsiling sa akon si lehoba: "Hi-
ngalani sia nga si Maher-salal-has-
bas.

4 Kay sa wala pa ang bata makahi-
balo magsiling: Amay ko, iloy ko,

pagadalhon ang mga mangad gikan sa

Damasko, kag ang mga inagaw gikan
sa Samaria sa atubangan sang hari sa

Asur."

5 Kag nagpadayon si lehoba sa pag-
hambal sa akon, nga nagasiling :

6 "Tungud kay ginsikway sini nga
banwa ang mga tubig sa Siloe, nga
nagailig sing mahagup gid, kag sa pag-
kalipay kay Resin kag sa anak nga
lalaki ni Reraalias:

7 Tungud sini, yari karon, nga ang
Ginoo nagapasaka sa ibabaW nila sang
mga tubig sang suba, nga mga gamhanan
kag mga dalagku, ang hari sa Asur kag
ang bug-OS niya nga himaya; nga sia

magasakasa ibabaw sang tanan niya nga
mga iligan, kag magaawas sa ibabaw
sang tanan nila nga mga pangpang :

8 Kag magaagi sia sa luda, maga-
anavv kag magalapta sia; kag magaabut
tubtub sa Hog ; kag ang paghumlad sang
iya mga pakpak pagapunon niya ang
kasangkaron sang imo duta, oh
Emanu'el."

9 Pagginahud-kamo, mga banwa, kag
pagboongon-kamo. Pamati-kamo tanan
nga mga katawohan sang duta: mag-
walagkus-kamo, kag pagboongon-kamo

;

magwalagkus-kamo kag pagboongon-
kamo.

10 Paghuman-kamo sing tinotoyo kag
pagapanason sia; magmitlang-kamo sing
polong, kag indi mahanabu, kay ang
Dios upud sa amon.

11 Kay amoiniangginsiling ni lehoba
sa akon sa kusug sa iya kamut, kag
sang pagpahibalo sa akon nga indi ako
maglakat sa dalan sini nga banwa, nga
nagasiling

:

12 Indi kamo magsililing : Puhon, sa
tanan nga tion nga magasiling ini nga
banwa: Puhon; kag indi magkahadluk-

kamo sang ila ginakahadlukan, bisan
m.agpakulba-kamo.

13 Kag si lehobasang Sebaot, pag-
pakabalaana-ninyo sia : sia mangininyo
kahadluk, kag sia mangininj-^o kakulba.

14 Kag sia manginbalaan nga puluy-
an ; apang sia manginbato sa kasanda-
ran sa duha ka balay sa Israel, kag isa

ka pukot kag siod sa pumuluyo sa
lerusalem.

15 Kag madamu sa ila ang maga-
kalasandad, kag magakalaholog sila,

kag pagaboongon sila kag masiod sila,

kag pagadakpon sila.

16 Higti ang pagpamatuud, kag pat-
ini ang kasogoan sa akon mga gintoton-
an.

17 Pagahulaton ko si lehoba, nga
gintago niya ang iya nawung sa balay
ni lakob, kag sa iya magahulat ako.

18 Yari karon ako, kag ang mga
anak nga ginhatag sa akon ni lehoba
nga mga tanda kag mga katingalahan
sa Israel, gikan kay lehoba sang Sebaot,
ng I nagapuyo sa bukid sa Sion.

19 Kon magsiling sila sa inyo :
" Pa-

mangkot-kamo sa mga manugpagowa
sang espiritu, kag sa mga manugpakot
nga nagakibot kag nagahigong ;

" sabton-

nifiyo :
"'

i Indi bala magpamangkot ang
isa ka banwa sa iya Dios ? i Tangud
sa mga buhi pagapadangpon bala sa
mga minatay ?

"

20 "jSa kasogoan kag sa pagpama-
tuud !

" Kon indi sila maghambal sono
sini nga polong, wala sa ila sing pama-
nagbanag.

21 Kag magaalagi sila sa duta nga
mga nabudlay kag mga gutu.m ; kag
mahanabu nga, sa ginagutom sila, maga-
kalaakig sila kag magapakamalaut sila

sa ila hari kag sa ila Dios, kag maga-
tangla ang ila nawung sa ibabaw

;

22 Kag magatululok sila sa duta ; kag
yari karon, ang kaiisdanan, kag ang,
kadulum, kag ang kadudulman kag pag-
bakho ; kag pagaitagbong sila sa mga
madamol nga kadudulman.

Tagna sang ginhariaa sang Mesias.

9 APANG indi sa gihapon may lan-

dong didto, nga diin karoji ang ka-
iisdanan. Subung sang sa nahauna nga
panag-on ginpapaubus sang Dios ang
duta sa Sabulon kag ang duta sa Neptali,

1 amo man sa palaabuton nga dag-on.
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pagahima3'aon niya sia, sa dalan sang

dagat sa tabok sang lordan sa Galilea

sang mga katawohan.
2 Ang banwa nga naglakat sa kadu-

dulman nakakita sing daku nga Kapawa

;

ang mga nagapuluyo sa duta sa landong
sang kamatayon, ang Kapawa nagsidlak

sa ibabaw nila.

3 Ginpadamu mo ang katawohan,
ginpadaku mo ang kasadya ; nagaka-
iasadya sila sa atubangan nimo submig
sang pagkaLasadya sa ani, subung sang

pagkalipay kon magbilinahin sang mga
inagaw.

4 Kay ang singkaw nga glnalulan sa

iya kag ang sungkii:! nga ginabunal sa

iya abaga, ang bunal sang iya manugpi-
gos, pagabaiion mo sila subung sang sa

adlaw sa Madian.

5 Kay ang tanan nga kasapinan sang
pag-awayan, nga ginasapin nga sa Icaga-

hud safig- ilinaivay kag ang panapton
nga nagtubug sa dugo, pagasunugon sila

kag roangingatong nga sa kalayo.

6 Kay ang isa ka bata nga lalaki na-

tawo sa aton, ang anak nga lalaki ginha-

tag sa aton, kag ang ginharian yara sa

ibabaw sang iya abaga; kag pagataw-
gon ang iya ngalan Makatilingala,
Manuglaygay, Digs nga makusug,
Amaynga vvalay katubtuban, Hari
sa paghidaet.

7 Nga sa pagkadaku sang iya ginha-

rian kag nga sa paghidaet nga walay
katapusan, sa ibabaw^ sang lingkoran

nga harianon ni Dabid, kag sa ibabaw
sang iya ginharian, sa pagpalig-on sa

iya kag sa pagpasandig sa iya, sa pag-

hukom kag sa katarungan, kutub karon

kag sa gihapon. Ang kakugi ni lehoba

sang Sebaot magahimo sink

Mga pahug batok sang ginharian sa Israel.

8 Ang Ginoo nagpadala sing polong

iiay lakob, kag naholog sia kay Israel.

9 Kag makahibalo sa iya ang bug-os

nga banwa, si Epraim kag ang mga pu-

muluyo sa Samaria, nga nagasililing

nga may palabilabi kag may tagiposoon

nga bugalon

:

10 "Ang mga tisa nagkalaholog,

apang pagapatindugon naton sa binas-

basan nga bato
;
ginpangutud ang mga

sikomoro, apang pagailisan namon sila

sing mga sedro."

1

1

Kag pagapatindugon ni lehoba ang
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mga kaaway ni Resin batok sa banwa,
kag pagasangkapon niya sing hingani-

ban ang iya mga kaaway :

12 Sa atubangan yara ang Aram, kag
ang mga Pilistinhon sa likod ; kag paga-
tunlon nila si Israel sa puno nga baba.
Sa sini nga tanan wala magapalayo ang
iya kasingkal, kondi nga nauntay pa
ang iya kan^ut.

13 Apang ang banwa v/ala magaliso
sa nagapilas sa ij'^a, bisan nagaoalangita
sila kay lehoba sang Sebaot.

14 Biisa pagautdon ni lehoba sa Israel

ang oio kag ang ikog, ang palwa kag ang
kawayan, sa isa gid ka adlaw.

15 Ang tigulang kag ang talahoron
amo ang olo ; ang rnanalagna nga na-

gatudlo sing butig, ini amo ang ikog.

16 Kag ang mga nagadumala sini

nga banwa, nagapatalang sa iya ; kag
ang mga ginadumalahan, ginapang-
laglag.

ly Tungud sini ang Ginoo indi ma-
gakalipay sa iya mga parnatan-on kag
indi magakalooy sia sa iya mga ilo kag
sa iya mga balo nga babae; kay ang
tanan mga dimatinahoron sa Dios kag
madauton, kag ang tanan nga baba ma-
gahambal sang pagpakahuya. Sa sining

tanan wala magapalayo ang iya kasing-

kal, kondi nga nauntay pa ang iya

kamut.
18 Kay aP-g kalautan nagaupiid su-

bung sang kalayo, nga nagaupus sang

mga sapinit kag sang mga tunuk, kag
nagasunog sa mga kadamolan sang
talon ; kag nagatub-ok sila nga nagaalim-

polos sa haligi nga aso.

19 Tungud sang kaakig ni Tehoba
sang Sebaot nagamala gid ang duta, kag
ang banwa manginsubung sang gatong
sang kalayo ; ang isa indi magakalooy sa

isa:

20 Pagahalonhonon ang dapit sa too,

kag pagagutumon ; kag magakaon da-

pit sa wala, kag indi mabusug sila : ang
tagsatagsa magakaon sang unud sang
iya butkon.

21 Si Manases Diagasalakay kay Ep-
raim, kag si Epraim, kay Manases ; kag
sila nga duha batok kay luda. Sa si-

ning tanan wala magapalayo ang iya ka-

singkal, kondi nga nauntay pa ang iya

kamut.

10
iKAILO ang mga nagasogo sing

mga kasogoan nga malauton, kag
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nga nagasuiat, nga nagasogo sing pag-

pigos,

2 Sa pagpalayo sang paghukom sa

mga imol, kag sa pag-agaw sang katad-

lungan sa mga nalisdan sang akon ban-

wa ; sa paghimo sa mga balo nga babae
nga ila hinubias kag sa pangawat sa

mga ilo !

3 Kag I ano bala ang inyopagahimoon
sa adlavv sang pagduaw, kag kon ang
kalaglagan magaabut gikan sa malayo ?

iSa kay sin-o bala magapalagyo kamo
sa pagpangita sang pagtabang, kag diin

bala ninyo i^agabayaan ang inyo hi-

maya ?

4 Lamang magaduko sila sa tunga
sang mga bihag kag magakapiikan sila

sa tunga sang mga minatay. Sa sining

tanan wala magapalayo ang iya kasing-

kal, kondi nga nauntay pa ang iya

kami.it.

Panagiia sang pagkaguba sang Asiria.

5 jKailo ang Asuf, nga bunal sang
akonkasingkal ! kay ining sungkud sa iya

kamut amo ang akon kaakig.

6 Ginabuhian ko sia batok sa isa ka
katawohan nga dimatinahoron sa Dios,

kag ginatulin ko sia batok sa banwa
sang akon kasingkal sa pag-agaw sing

inagaw, kag sa pagkuha sing inagaw, kag
sa paglapak sa iya sa idalum sang mga
till, subung sang lunang sang mga dalan.

7 Apang sia, wala sia sining tinotuyo,

kag ang iya tagiposoon wala magapang-
hunahuna sing subung sini, kay yara sa

iya tagiposoon amo ang paglaglag kag
pagpanas sing mga katawohan nga indi

diyot.

8 Kay sia nagasiling: "Ang akon
mga dunganon i indi bala sila nga tanan
mga hari ?

9 ilndi bala ang Kalno subung sang
Kaikemis? kon ^'indi bala ang Hamat
subung sang Arpad ? kon i indi bala

ang Samaria subung sang Damasko ?

10 Subung sang pagkalambut sang
akon kamut sa mga giuharian sang
mga diosdios, nga ang ila mga larawan
labi pa sa bill sang mga sa Jerusalem kag
sa Samaria,

11 I Indi bala pagahimoon ko sa Jeru-

salem kag sa iya mga larawan subung
sang ginhimo ko sa Samaria kag sa iya

mga diosdios ?

"

12 Apang mahanabu, nga sa makata-

pus ang Ginoo sang tanan niya nga bu-

luhaton sa bukid sa Sion kag sa leiu-

salem, pagaduawon ko sa hari sa Asur
ang bunga sang habok sang iya tagipo-

soon kag ang palabilabi sang iya mga
mata nga mataastaason.

13 Kay nagsiling sia :
" Sa kabakuran

sang akon kamut ginhimo ko ini, kagsa
akon kaalam, kay m.ahangponon ako

;

kag ginbaylo ko ang mgadulunan sang
mga banwa kag gin-agaw ko ang ila

mga bahandi ; kag subung r.ga maku-
sug ginpapanaug ko ang fuga hari sa ila

mga lingkoran nga harianon.

14 Kag nakit-an sang akon kamut,
subung sang pugad, ang mga mangad
sang mga banwa ; kag subung sang pag-

pamolot sang mga itiog nga ginbayaan,

amo ini ang paghimos ko sang bug-os

nga duta ; kag wala sing sin-o nga
maggiho sang nakpak kon magbuka
sang baba koa magi3'agak."

15 i Magahimaya bala ang wasay
batok sang nagav. asay sa iya, kon ma-
gapakataas bala ang lagari batok sang
nagagiho sa iya ? j Ini kunta subung nga
ang bunal nga maglampus sang mga na-

gapaiindug sa iya, subung nga ang
sungkod nga maglindug sa indi kahoy !

16 Tungud sini ang Ginoo, ang Ginoo
sang Sebaot, magapadala sing kaniwang
sa ibabaw sang iya mga matambok ; kag
sa idalum sang iya himaya raagapadab-

dab sing pagdabdab, subung sang ka-

singkal sa g kalayo.

17 Kag ang snga ni Israel mangin-
kalayo, kag ang iya Balaan mangindab-
dab nga magaupud kag magalamon, sa

isa gid ka adlaw, sang iya mga sapinit

kag sang iya mga tunok.

18 Kag pagatapuson niya ang himaya
sang iya talon kag sang iya latagori nga
mabungahon, kutub sa kalag tubtub sa

unud ; kag mahimo sia subung sang isa

ka masakit nga nagakalapyo.

19 Kag ang mga kahoy nga mabil'n

sa iya talon sarang maisip.. sa b.igay

nga ang isa ka bata sarang makasukU
sa ila.

20 Kag mahanabu, sa sad ton g adlaw,

i ga ang mga nagkalabilin sa Israel kag
ang mga nakapalagyo sa balay ni lakob,

indi na gid magapada; on sapagsandig
sa ibabaw sang nagapilas sa ila ; kondi

nga magasandig sila sa kamatooian kay
lehoba, nga Balaan sa Israel-
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21 Ang nabilin magabalik, ang na-

bilin ni lakob, sa Dios nga makusug.
22 Kay ang imo banwa, oh Israel,

bisan pa sia subung sang mga balas

sang dagat, isa lamang ka nabilin sa iya

magabalik ; ang kalaglagan tinapat na,

nga nagapaawas sing katarungan,

23 Kay ang Ginoo nga si lehoba sang
Sebaot nagahimo sang kalaglagan kag
sang tinapat na sa tunga sang bug-os
nga data.

24 Tungud sini, amo ining ginasiling

sang Ginoo nga si lehoba sang Sebaot

:

Banwa ko, nga nagapuyo sa Sion, indi

ka mahadluk kay Asur. Ginapilas ka
niya, nga may bunal, kag nagabayaw sia

sang iya sungkod batok sa imo, subung
sang sa Egipto

;

25 Apang may diyotay pa, diyotay
nga dag-on, kag matapus ang kaakig, kag
ang akon kasingkal mangin nga sa ka-

laglagan nila.

26 Kag si lehoba sang Sebaot maga-
balabad sang bunal batok sa iya, subung
sang pagpilas niya sa Madian sa pil-as

sa Oreb ; kag igalampus niya ang iya

sungkod sa ibabaw sang dagat, kag pa-

gabayawon niya sia, subung sang sa

Egipto.

27 Kag mahanabu, sa sadiong adlaw,
nga ang iya lulan pagaiholog gikansa imo
abaga, kag ang iya singkaw gikan sa imo
tingkoy; kag ang singkaw pagabalion
bangud sang tambok.

28 Nagakadto sia batok sa Ayat

;

nagaagi sia paMigron ; sa Mikmas gina-

butang niya ang iya mga galamiton.

29 Nagaagi sila sa alagyan ; ang Geba
amo ang dulugan nga didto nagahiligda

sila; ang Rama nagakarug; ang Gebia-
Saul nagapalagyo.

30 Singit sa mataas nga tingug, anak
nga babae sang Galim ; dunga nayon sa

Lais, kailo ang Anatot.

31 Nagapalagyo ang Madmena, kag
ang mga pumuluyo sang Gebim nagapa-
langita sing palalipdan.

32 Ini nga adlaw pa sa pagdulog sa

Nob, kag pagauyugon niya ang iya kamut
batok sa bukid sang anak nga babae sa

Sion, sa bakolod sa lerusalem.

33 Yaii karoi"!, ang Ginoo nga si

lehoba sang Sebaot magabangi sang
sanga nga may kagahud ; kag ang mga
nagapakataas gid, pagapangutdon sila,

kag ang mga mataas pagapaidalumon
sila.

34 Kag pagautdon niya nga may sal-

salon ang kadamulon sang talon, kag
ang Libano nagakapukan sa idalum sang
Gamhanan.

Ang ginharian nga makidaiton kag biigena sang

Mesias.

j A KAG magagowa ang isa ka saling-
' sing sa puno ni Isai, kag ang isa ka

singil sa iya mga gamut magapamunga.
2 Kag magadulog sa ibabaw niya ang

Espiritu ni lehoba, ang espiritu sa ka-

alam kag sa ihibalo, ang espiritu sa

laygay kag sa kabakuran, ang espiritu

sa pagkilala kag sa kahadluk kay le-

hoba.

3 Kag magakalipay sia sa kahamut
sang kahadluk kay lehoba, kag indi sia

magahukom sono sang panuloksang iya

mga mata, bisan magamitlang sia sing

paghukoni, sono sang pagdungug sang
iya mga idulungug.

4 Kag magahukom sia nga may kata-

rungan sa mga imol, kag magamitlang
sia sing paghukom nga may katadlungan
nga sa mga mahagup sang duta ; kag
pagapilason niya ang duta sang bunal
saijg iya baba kag pagapatyon niya ang
madauton sang huyup sang iya mga
bibig.

5 Kag ang katarungan manginwagkus
sang iya mga hawak, kag ang katutum
manginwagkus sang iya mga tagimislon.

6 Magapuyo ang lobo ki^upud sang
kordero, kag ang tigre magahigda upud
ang kanding nga tinday ; ang tinday
nga baka, kag ang leon nga diyotay kag
ang hayup nga pinatambok didto sila

sing tingub, kag ang isa ka bata nga
lalaki m:igadumala sa ila.

7 Ang baka magahalab upud ang oso
nga babae, kag ang ila mga tinday maga-
luloko sing tingub, kag ang leon maga-
kaon sing dagami subung sang baka.

8 Kag ang bata nga ialaki nga naga-
soso, magahampang sa ibabaw sang boho
sang dalitan nga man-ug, kag ang bag-

ong nulutas magakoot sang iya icamut

sa palanagoan sang maa-ug nga dalitan.

9 Indi na pagabuhatan sing malain,

bisan pagalaglagon pa sabag-osnga bu-

kids ang akon pagkabalaan ; kay ang duta
manginpimo sang pagkilala ni lehoba,

subung nga ang mga tubig nagatabon
sang dagat.

10 Kag mahanabu, sa sadtong adlaw,
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nga ang gamut ni Isai, nga pagaibutang
didto, subung sang bandera nga sa mga
banwa, pagapangitaon sia sang mga
katawohan ; kag ang iya palahuwayan
manginhimaya lamang.

11 Kag mahanabu, sa sadtong adlaw,
nga si lehoba magabutang liwan sang
iya kamut sa pagtagiya sing makaduha
sang nabilin sang iya banwa, nga nagpa-
bilin sa Asur kag sa Egipto, kag sa

Patros kag sa Kus, kag sa Elam kag sa

Sinar, kag sa Hamat kag sa mga kapulo-
an sang dagat.

12 Kag magapatindug sing isa ka
bandera sa mga katawohan, kag pagati-

ponon niya ang mga tinabog gikan sa

Israel, kag pagatiponon niya ang mga
paninialdy nga nagalaplaag sa Iiida gi-

kan sa apat ka ukbang sang duta.

13 Kag ang kahisa ni Epraim paga-
panason kag ang mga kaaway ni luda
pagapapason; si Epraim indi na maga-
maimon batok kay luda, bisan si luda
indi na manginkaaway ni Epraim

;

14 Apang magalulupad sila sa ibabaw
sang mga abaga sang mga Pilistinhon,

nayon sa dagat
; pagaatihon nila sing

tingub ang mga anak sang Sidlangan;
pagauntayon nila ang kanmt batok sa

Edomkagsa Moab, kag ang mga inanak
ni Amon magamatinumanon sa ila.

15 Kag pagatagudilian ni lehoba ang
dila sang dagat sa Egipto, kag pagau-
yugon niya ang iya kamut sa ibabaw
sang suba sa kainit sang iyahuyup; kag
pagautdon niya ini sa pito ka iligan, kag
pagapalakton niya didto nga may mga
sapin.

16 Kag niyan may dalan nga sa na-
bilin sang iya banv/a, nga nagkalabilin,

sa pagbalik gikan sa Asur, subuug nga
may isa nga sa Israel sang adlaw nga
nagtaklad sia gikan sa duta sang Egipto.

12

Kalantahon sa mga pagpasalamat.

KAG magasiling ka sa sadtong
adlaw :

'

" Ginadayaw ko ikaw. oh lehoba
;

Kay naakig ka batok sa akon,
Apang ang imo kasingkal nagpalayo
kag ginlipay mo ako.

Yari karon, ang Dios am.ong kalu-
wasan ko

;

Magasalig ako, kag indi ako maga-
kurug

;

Kay ang akon kusug amo ang akon

kalantahon, nga amo si lehoba, si

lehoba.
Sia nanginkaluwasan nga sa akon."

3 Kag magakuluha kamo sing mga tu-

big sang mga tuburan sang kalu-
wasan nga may kalipay

;

4 Kag magasililing kamo sa sadtong
adlaw

:

"Dayawon si lehoba, ibantala-ninyo
ang iya ngalan

;

Tpakilala-ninyo sa mga kabanwaa-
nan ang iya mga binuhatan nga
mataas.

Ibantala-ninyo nga ang iya ngalan
ginpakadaku.

5 Kinanta-kamo kay lehoba,
Kay naghimo sia sing mga butang
nga halangdon.

Mahibaloan ini sa bug-os nga duta.
6 Magsingit-ka kag magkasadya, oh

pumuluyo nga babae sa Sion ;

Kay daku sia sa tunga nim.o, ang Ba-
laan sa Israel."

Pagkaguba sang Babilonia kag pagkaluwas
sang Israel.

3LULAN sa ilabaw sang Babilonia,
nga nakita ni Isaias, nga anak ni

Amos.
2 Patindugi-ninyo sing bandera sa

ibabaw sang isa ka hublas nga bukid
;

baskuga-ninyo ang tingug sa ila, uyuga-
ninyo ang kamut, agud nga magsuliid
sila sa mga gawang sang mga dunga-
non.

3 Ako nagsogo sa akon mga ginpaka-
balaan, hoo, ginpatipon ko ang akon
mga maisug nga sa akon kaakig, ang
akon mga tinawo nga puno sang pala-
bilabi nga malipayon.

4 Ginapamatian ang hinigong sang
kadamuan sa mga bukid, subung sang
madamu nga mga banwa, ang hinigong,
ang kinagahud sang mga ginharian, sang
mga kat^yohan nga nagakatipon : si le-

hoba sang Sebaot nagaisip sang kasolda-
dosan sang pag-awayan.

5 Nagakalari sila gikan sa malayo
nga duta, sa ukbung sang mga kalangit-
an, si lehoba kag ang mga galamiton
sang iya kasingkal, sa paglaglag sang
bug-os nga duta.

6 Uluwang-kamo, kay malapit na ang
adlaw ni lehoba ; nagakari sia subung
nga kahapayan gikan sa Makagaga-
hum.
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7 Ngani magmanginmaluya ang tanan
nga mga kamiit kag magakatiinaw ang
tanan nga mga tagiposoon sang tawo.

8 Ginapakakugmat sila
;
ginadakup

siki sang mga kalilisdan kag sang mga
kasakit sang pag-anak, nagalubag sila

siibung sang babae nga nagaanak ; na-

gatulukay ang isa sa isa nga may kakiil-

ba, ang i!a mga nawung, mga nawung
nga mga dabdab.

9 Yari karon, ang adlaw ni lehoba na-
gapakari, nga mabangis nga may pag-
paawas sang kasingkal sang kaakig sa

pagpahapay sa dula kag sa pagpapas sa

iyasangiya mga makasasala.
10 Kay ang mga kabitoonan sang ka-

langitan, bisan pa ang mga labing ma-
silaw, indi na magapasiga sang ila kasa-

nag;kagang adlaw magadulum kutub
sa iya pagbutlak, kag ang bulan indi

magapasanag sang iya kasanag.
11 Kag pagasilotan ko ang kalibutan

tungud sang iya kalainan, kag ang mga
malauton tungud sang ila kalautan ; kag
pagapauntaton ko ang bugal sang mga
palabilabihon, kag pagapaubson ko ang
palabilabi sang mga makabaladluk.

12 Pagahimoonko, nga angisakama-
malatyon manginlabing mahal sang bula-

wan nga ulay, kag ang isa ka tawo, labi

pa ka mahal sang bulawan sa Opir.

13 Tungud sini pagapakurugon ko
ang kalangitan, kag pagauyugon ko aiig

duta sa iya duug sa pagpaawas sang ka-

singkal ni lehoba sang Sebaot, sa adlaw
sang kaakig sang iya kasingkal.

14 Kag mahanabu, nga manginuibung
sang gasela nga ginalagas kag subung
sang obeha nga wala sing magatipon,
ang pagbalik sang tagsatagsa sa iyaban-
wa ; kag ang tagsatagsa magapalagyo sa

iya duta.

15 Bisan sin-o nga makita, pagabun-
on sia ; kag bisan sin-o nga mada-
kup, mapukan sa hinganiban.

16 Kag ang ila mga kabataan paga-
pangdugmokon sa atubangan sang ila

mga mata
;
pagapanghublasaji ang ila

mga balay, kag pagapanluguson ang ila

mga asawa.

17 Yari karon, pagapainiton ko batok
sa ila ang mga Mediahanon, nga indi

sila nagapakamahal sang pilak, bisan

magakalipay sila sa bulawan
;

18 Kag ang ila mga pana magalaglag
sang mga pamatan-on ; kag indi niia

pagakalooyan ang bunga sang tiyan, bi-

san ang iya mata magapatawad sa mga
anak.

19 KagangBabilonia, ang himaya sang
mga ginharian, nga puni sang palabi-
labi sang mga Kaldienhon, manginsubung
sang paglaglag sang Dios sang Sodoma
kag sang Gomora.

20 Indi na gid sia pagpuy-an, bisan
magpuyo sila sa iya sa kaliwatan kag
kaliwatan ; bisan magabugsok didto sing
payag ang Arabinhon, bisan ang mga
manugbantay sang hayup magapapa-
huway didto sang mga pinanong;

21 Kondi nga magapahuway didto ang
mga kasapatan nga mapintas sang ka-
hanayakan, kag ang ila mga balay ma-
gakapund sing mga bukaw; didto ang
Abestrus magahimo sang ila puluy-an,
kag didto magalulumpat ang mga kan-
ding;

22 Kag ang mga ido nga ilahas ma-
sigtaghol sa iya mga balay nga kuta kag
ang mga sakal sa ila mga balay nga sa
kalalipayan. Kag ang iya panag-on ma-
lapit nga mag-abut, kag ang iya mga
adlaw indi magalaw^ig.

KAY si lehoba magakalooy kay
lakob, kag pagapilion pa niya ang

Israel, kag pagaipahamtang niya sila sa

ila duta; kag sa ila magasilimpon ang
mga dumuluong, kag magasimpon sila

sa panimalay ni lakob.
2 Kag pagakuhaon sila sang mga ka-

tawohan kag pagadalhon sila sa ila

duug, kag ang balay ni Israel maga-
angkon sa ila sa duta ni lehoba subung
nga mga alagad nga babae kag lalaki :

pagabihagon niia ang mga nagbihag
sa ila, kag magagilinoo sila sa mga ma-
nugpigos niia.

3 Kag mahai abu, sa adlaw nga si le-

hoba magapapahuway sa imo sa imo
pangabudlay, kag sa imo kalisdanan,

kag sa mabug-at nga kahiolipnan nga
ginpapaolipnan niia sa imo,

4 Nga pagamitlangon mo ini nga pi-

nolongan nga hulubaton sa ibabaw sang
hari sa Babilonia, kag magasiling ka

:

"
i Paano bala nga naguntat ang manug-

pigos, paano nga naguntat ang nagtum-
pok sang bulawan ?

5 Ginbali ni lehoba ang sungkod sang
mga madauton, ang setro sang mga ma-
nuggahum,

(: Ang nagapilas sang mga banwa sa

iya kasingkal nga may bunal nga wa-
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lay paguntat, nga nagagahum sa mga
katawohan nga may kasingkal, nga na-

gahingabut sa ila nga wala sing kalooy.

7 Nagapahuway ang bug-os nga duta,

malinong sia ; nagahilinugyaw sila sa

kalipay

:

8 Ang amo nga mga sipres nagakala-

lipay bangud sa imo, nga nagasiling

upud ang mga sedro sang Libano : Tub-
tub nga ikaw napukan, walay manugta-
pas nga nagtaklad batok sa amon.

9 Sa imo pagpalapit ang inpierno, sa

idalum, nagagamo sa pagsugata sa imo
;

sia nagapukaw nga sa imo sang mga mi-

natay, sang tanan nga mga pangolo sang
mga pinanung sa duta

;
ginapatindug

niya sa ila mga lingkoraii nga harianon
ang tanan nga mga hari sang mga kata-

wohan.
10 Sila nga tanan nagahambal, kag

nagasililing sila sa imo : Ikaw man nag-
maluya subung sa amon, kag nangin-
kaangay ka namon.

11 Ginpapanaug sa lulubngan ang imo
bugal kag ar.g tunog sang imo mga
biola : sa idalum mo may higdaan nga
mga ulud, kag ang mga u!ud nagaputus
sa imo.

12 I Paano bala nga naholog ka sa la-

ngit, bitoon nga masilaw, anak sang pa-

managbanag ? l Paano bala nga ginpa-
paidalum ka sa duta, ika\y nganagpukan
sang katawohan ?

13 Kag ikav/, ikaw nagasiling sa imo
tagiposoon : Magasaka ako sa langit, pa-
gabayawon ko ang lingkoran nga haria-

non sa ibabaw sang mga kabitoonan sang
Dios ; kag sa bukid sang pakigkitaan
magalingkod ako, sa mga kaidadalman
sang Aminhan.

14 Sa ibabaw sang kataason sang mga
panganud magasaka ako, kag magapa-
kaangay ako sa Labing-Mataas.

15 Apang ghipapanaug ka sa lulub-

ngan, sa kadadalman sang lulubngan.

16 Ang mga makakita sa imo naga-
pasisiling sa imo kag nagapamalandong
sa imo, fiMa nagasiling: i Amo iiii bala
yadtong tawo nga nagpakurug sang
duta, nga naguyug sang mga ginharian ?

17 iNga naghimo sang kaiibutan su-

bung sang kahanayakan, kag naglaglag
sang ila mga kabanwaanan? niNga
wala igpadala niya ang iya mga bihag
sa ila mga balay ?

18 Ang tanan nga mga hari sang ka-

tawohan, sila nga tanan, nagahalamyang
nga may dungug ang tagsatagsa sa iya

balay.

19 Apang ikaw ginsobol nga malayo
sa imo lulubngan, subung sang saling-

sing nga kalangil-aran, nga naputus
sang mga pinatay nga mga pii alapsan
sang hinganiban, nga nagpalanaug sa

naidalum sang mga bato sang lulub-

ngan, subung sang bangkay nga tinapa-
kan,

20 Incli ka pagaisimpon sa ila sa lu-

lubngan ; kay ikaw naglaglag sang imo
duta, ginpatay mo ang imo banwa:
indi na nga mas-a pagahingadlan ang
kaliwatan sang mga maiauton.

21 Amana-ninyo ang inyo mga anak
nga sa palatyan, tungud sang kalainan
sang ila mga ginikanan. Indi siia mag-
tilindug sa pagtagiya sang duta, kag sa

pagpuno sang kadaygan sang kaiibutan
sang mga kabanwaanan."

22 Ako magatindug batok sa ila siling

ni lehoba sang Sebaot kag pagautdon
ko sa Babilonia ang ngalan kag ang
nabilin, ang kaliwatan kag ang kabika-
han, siling ni lehoba.

23 Pag:ihimoon ko sia nga pagga-
human sang mga eriso, kag nga mga
danaw sang tubig; kag pagasilhigon ko
sia sang mga silhig sang kalaglagan,
siling ni lehoba sang Sebaot.

Tagua batuk sa mga Asuriahon.

24 Si lehoba sang Sebaot nagsumpa,
nga nagasiling : Sa pagkamatuud, subung
nga akon ginapamalandong manginamo,
kag subung sang akon ginatapat, maha-
nabu:

25 Nga pagalaglagon ko ang Asur sa

akon duta, kag sa akon mga kabukiran
lapakon ko sia ; kag ang iya singkaw
pagaipalayo sa ila, kag ang iya lulan

pagakuhaon sa ila abaga.

: 26 Ini amo angkatuyoannga gintapat

j
nga sa bug-os nga duta ; kag ini amo ang
kamut nga nauntay sa ibabaw sang
tanan nga katawohan.

27 Kay si lehoba sang Sebaot nag-
tapat sang iya tinotuyo, i sin-o bala

ang magpanas sa iya ? Ang iya kamut
nauntay na, i sin-o bala ang magapakulo
sa iya ?

847



14. 28. SI ISAIAS. 16.7-

Tagna batok sa mga Pilistinhon.

28 Sang tiiig nga namatay ang hari

nga si Akas, nanginamo ini ang lulan :

29 Ayaw ka pagkasadya, Pilistea nga
bug-OS, tiingud nga nabali ang bunal

rga nagpilas sa imo. Kaysa gamut sang
man-ug magagowa ang man-ug nga
dalitan, kag ang iya bunga manginman-
ug nga masingkal, nganagalupad.

30 Kag ang mga panganay sang mga
imol magahalaiab, kag ang mga maka-
lolooy magapahuway sing malig-on;

apang pagapatyon ko sa gutum ang
imo gamut kag pagapatyon ang imo
nabilin.

31 jUwang-ka, oh gawang! jSingit-

ka, oh banwa ! Nagakatunav/ ka, ikaw,

Pilistea nga bug-os. Kay nagakari ang
aso gikan sa Aminhan, kag wala sing

bisan isa nga magabuiag sa iya mga
p nanong.

32 Kag
i
ano bala ang pagaisabat sa

mga manugbalita s'uiing katawohan ?

Nga si lehoba nagtukud sang Sion, kag
nga sa iya magapalipod ang mga naiis-

dan sang iya banwa.

Tagna sang pagkagicba ••ang Moab.

4C LULAN sa ibabaw sang Moab.
I^ Matuud, nga sa ka gab-ihon ginaha-

pay ang Ar-Moab, nga ginalaglag sia
;

matuud, nga sa ka kagb-ihon ginahapay
ang Kir-Ivloab, ginalaglag sia.

2 Nagsaka sia sa baiay satig mga dios,

kag ang Dibon nagataklad sa duug
nga mitaas nga nagahibi; ang Moab
naganguynguy sa ibabaw sang Nebo
kag sa ibabaw sang Medeba : ang tanan

nga olo nagkaupaw kag ang tanan nga
bungot ginkiskis.

3 Sa ila mga dalan nagapangwagkus
sila sing mga panapton nga masinaki-

ton ; sa iia mga atup kag sa ila mga
daian magauluwang ang tanan, nga
nagakatunaw sa paghibi.

4 Si Hesbon kag si Eleale nagasilin-

git ; tubtub sa lahas nabatian ang ila

tingug: tungud sini nagasilingit ang
mga nasangkapan sang hinganiban ni

Moab, nagakiirug ang ila kaldg.

5 Ang akon tagiposoon nagasingit

tungud kay Moab ; ang iya mga mala-

lagyo nagapaiaiagyo tubtub sa Soar,

tubtub sa Eglat-Selisia ; kay sa taklaron

sa Luhit nagatalaklad sila, nga naga-

hilibi ; kay sa dalan sa Horonaim naga-
siningit sila sa kalaglag.

6 Kay ang mga tubig sa Nimrim
among mga duug nga nahapay ; kay
nagkalaya ang hilamon, kag nadula ang
halalbon kag wala na sing kahilaw.

7 Ngani ginadala nila ang kapuslanan
nga nahimo nila kag ang ila ginatigana

sa tabok sang kasulgan sang mga
sauses.

8 Kay ang singit nagalibot sa mga
kadulunan sang Moab : tubtub sa Eglaim
naglamhii ang ila paguluwang, kag tub-

tub sa Beer-Elim ang ila paguluwang ;

9 Kay ang mga tubig sa Dimon na-

puno sangdugo; kay pagabutangan ko
sa ibabaw sang Dimon sing dugang nga
kalautan: ang isa ka leon nga sa mga
nakapalagyo gikan sa Moab, kag nga sa

nabilin sang duta.

" IPADALA-ninyo gikan sa Sela,

sa luyo sang kahanayakan, ang
mga kordero sang manuggahum sang
duta, sa bukid sang anak nga babae ni

Sion."
2 Kay subung sang pispis nga manug-

palagyo, subung sang pugad nga nag
lapla, manginamo ini

nga babae ni Moab, sa

Arnon.
3 Nagasililing sila

:

nga may kaligdong, himo-kamo sing ma-
tarung : himoa ang imo landong su-

bung sang gab-i, sa bug-os nga kaud-
tohon sang adlaw ; tagoa ang mga tina-

pok ; ayaw pagluibi ang manugpalagyo.

4 Magpuluyo upud sa imo ang akon
mga tinapok, oh Moab ; manginpalalip-
dan ka nila sa atubangan sang manug-
laglag ; kay ang manugpigos nagauntat,

ang pagkahapay ma3^ katapusan ; ang
mani'gtapak nadula na sa duta.

5 Kag ang isa ka lingkoran nga hari-

anon pagapatindugon sa gugma ; kag sa

ibabaw sini nga lingkoran nga harianon
magalingkod sa kamatooran, sa layang-

layang ni Dabid, ang isa ka manug-
hukom, nga nagapangita sing katad-

lungan kag nga madali sa katarungan,"

6 Nakabati kami sang palabilabi ni

Moab, ang banwa ?iga sa lakas nga ka pa-

lab; labihon, sang iya himaya, kag sang
iya kabugalon, kag sang iya kasingkal

;

mga kadayawan ang iya mga kaan-

dakan.

7 Tungud sini magauwang si Moab

ang mga anak
mga tabukan sa

" Ginawi-kamo
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sa ibabaw sangMoab, tanan sila magaul-
wang. Magapanghakroy kamo tungud
sang mga kalaglagan sa Kir-hareset,

kamo nga mga napunaw sang kalilis-

dan.

8 Kay ang mga lacagon nga niabu-

ngahon sa Hesbon naganiwang kag ang
mga kaubasan sa Sibma, nga ang ila

mga sanga nga pinili nagpahubug sang
mga kaginoohan sang mga katawohan,
nakalambut sila tubtub sa laser, nga
nagatalalang sa kahanayakan kag nga
ang iya mga salingsing naggapa sa

tabok sang dagat.

9 Tungud sini magatangis ako nga
may mga paghibi sa laser bangud sang
kaabasan sa Sibma; pagabunyagan ko
ikaw sang akon mga luha, oh Hesbon
kag ikaw, Elsale ; kay angsingit sa pag-
awayan nagakaholog sa ibabaw sang
imo mga bunga sa tingadlaw, kag sa

ibabaw sang imo ani.

10 Pagakuhaon ang kalipaj'' kag ang
kasadya sang latagon nga mabungahon,
kag sa mga kaubasan wala na sing pag-
hinugyaw, bisan pagkinanta nga malipa-
yon ; ang mga mangangaiii indi na
nagapisga sing alak sa mga ipitan

;

ginpauntat ko ang kagahud sang ipitan.

11 Tungud sini ang akon mga kasud-
lan magatulunog subung sang arpa, tu-

ngud kay Moab, kag ang akon tagipo-
soon, tungud kay Kir-hareset.

12 Kag mahanabu nga, sang si Moab
magaatubang, sang nabudlay na sia sa

ibabaw sang mga mataas nga duug, kag
nga magasuUid sia sa iya balaan nga
Puluy-an sa pagpangamuyo, wala na sia

sing madangat.
13 Ini amo ang polong nga ginmit-

lang ni lehoba sa ibabw niMoab, kutub
sa malawig nga panag-on.

14 Apang karon, si lehoba nagaham-
bal, nga nagasihng : Sa sulud sang tatlo

ka tuig, subung sang tuig sang mamumu-
gon, ang hima)'^a ni Moab pagatamayon
upud ang tanan niya nga kadam-an, kag
ang nabilin mangindiotay, diyotay gid,

sa walay biii.

Tagna batok sa Damasko kag batok sa Epraim.

Yy LULAN sa ibabaw sang Damasko.
• * Yari karon, nga ang Damsko ma-
ngingawas sa isip sang mga banwa,
kag mangintinumpok sang ginub-an.

2 Ang mga kabanwaanan sa Aroer

pagapamayaan; samgapinanongngaka-
hayupan mahanungud sila ; magahilig-
da sila didto, kag wala na sing magapa-
lisang sa ila.

3 Kag wala na sing banwu nga maba-
kud sa Epraim, bisan ginharian sa
Damasko, bisan sa mabilin sa Aram ;

manginsubung sia sang himaya sang mga
inanak ni Israel, siling ni lehoba sang
Sebaot.

4 Kag mahanabu, sa sadtong adlaw
nga ang himaya ni lakob magabuhin,
kag maganiwang ang katambokon sang
iya unud.

5 Kag manginamo subung sang kon
ang manugani nagatipon sang inani
kag ang iya butkon nagaani sang mga
uhay; subung sang kon nagapanlaghaw
sang mga uhay sa nalupyakan sa Re-
paim.

6 Kag mabilin sa iya ang mga sini-

put, subung sang magpalaspas sang
olibo : duha kon tatlo ka bilog sa tu-
yongtuyongan ; apat kon lima sa mga
sanga sang kahoy nga mabungahon,
siling ni lehoba nga Dios sa Israel.

7 Sa sadtong adlaw magatulok ang ta-

wo sa iya Magbubuhat, kag ang iya mga
mata magatulok sa Balaan sang Israel.

8 Kag indi magatulok sia sa mga hala-
ran nga buluhaton sang iya mga kamut

;

sia indi magatulok sa ginpanghinio sang
ila mga tudlo, bisan sa mga Asherim,
bisan sa mga haligi sang adlaw.
9 Sa sadtong adlaw, ang iya mga ka-

banwaanan nga mabakud mariginsubung
sang am.o nga kalaglagan, nga ang mga
talon kag mga putokputokan nga ginpa-
rnayaan sa atubangan sang mga inanak
ni Israel, kag ini manginkahapayan.

10 Kay nagkalipat ka sa Dios sang
imo kaluwasan, kag wala ka makadum-
dum sa Batong bantiling sang imo kaba-
karan; tungud sini magatanum ka sing
mga talamnonon sa mga talamnan nga
niga makahamuut, kag nagatanum ka
didto sing balagon nga dumuluong.

11 Sa adlaw nga magtanum ka, ku-
dalan mo sia, kag sa aga pabulakon mo
ang imo gintanum ; apang sa adlaw sa
pagtagiya sa iya ang ani among tumpuk
sa kasakit nga walay bulong.

Tagna sang pagkalagiag sang kasoidadosan nga
Asiriahanon.

12 jKailo sang kagahud sang kada-
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muan sangmga banwa, nga nagaginahud
sila subiing sang dinaguhub sang mga
dagat ; kag sang kagalong sang mga ka-
tawohan nga nagagalorg, subung sang
hinuganas sang madamunga mgatubig!

13 Ang mga katawohan nagagalong
subung sang hinuganas sang mga
dalagka nga mga tubig; apang sia naga-
sabdong sa iki, kag nagapalagyo sila sa

malayo; ginala^^as sila subung sang da-
garni sa mga kabukiran tungud sang ha-

ngin, kag subung sang yab-ok nga naga-
alimpulos sa atubangan sang bagyo.

14 Sa orassanghapon, yari karon, ang
kakulba ; kag sa wala pa umaga, wala na
sila. Ini amo ang bahinsang mga naga-
hublas sa.amon, kag ang kapalaran sang
mga nagaagaw sa anion.

Ang kala^lagan sang mga Asiriahanoa nga gintiinda

sa Kus, kon Etiopia.

HjO
i
KAILO sa imo, duta, nga ang iya

lO mga pakpak nagapamalakpak nga
yara sa isa ka luyo sang mga suba sa

Kus!
2 1 Ikaw nga nagapadala sing mga

manugbalita sa dagat kag sa mga saka-

yan nga tigbaw, sa ibabaw sang kaday-
gan sang mga tubig ! Lakat-kamo, mga
madasig nga mga manugbalita nayon sa

katawohan nga mabakud kag masidla-
kon, nayon sa banwa nga makahaladluk
kutub sa iya parauno kag sang olehe, ka-

tawohan nga nagatapan sang tanan kag
nagalapak, nga ang iya duta ginautudu-
tiid sang mga suba.

3 Kamo nga tanan nga mga nagapu-
luyo sa kalibutan kag mga pumuluyo
sang duta, kon magapatindug sing ban-
dera sa m.ga kabukiran, makita ninyo
sia; kagkon pagapatunugon ang bud-
yong, magapalamati kamo sa iya.

4 Kay si lehoba nagsilingsa akon sing

subung sini: Magapahimonong ako sa

akon puluy-an, kag magatulok ako su-

bung sang kainit nga masinaw sa kapawa
sang adlaw, subung sang gal-um nga na-

gatun-og sa kainit sang ani.

5 Kay sa wala pa ang ani, sang pagka-
tapus sang pagpamulak, kag nga ang
bulak mangimaluto nga ubas, sia maga-
utud sang mga balagon nga may kayug,
kag pagakuhaon kag pagautdon niya ang
mga sanga.

6 Kag pagapamayaan ang tanan sing

tingub sa mga kapispisan nga mananan-

git sang mga kabukiran, kag sa mga ka-
sapatan sang duta ; sa ibabaw nila maga-
palatinginit ang mga kapispisan nga
mananangit, kag magapalatugnaw ang
tanan nga mga kasapatan sang duta sa
ibabaw nila.

7 Sa sadtong panag-on pagadalhon
nga dolot kay lehoba sang Sebaot, sa
duug nga didto ang ngalan ni leboba
sang Sebaot, sa bukid sa Sion, ang isa ka
katawohan nga mabakud kag masidla-
kon kag sa tungd sang isa ka banwa nga
makahaladluk kutub sa iya pamuno kag
sang olehe, katawohan nga nagatapan
sang tanan kag nagalapak, nga ang iya

duta ginautudutud sang mga suba.

Tagna nahanungud sa Egipto.

IQ LULAN sa ibabaw sa Egipto. Yari
1^ karon nga si lehoba nagasakay sa

ibabaw sang isa ka maabtik nga panga-
nud : magasulud sia sa Egipto, kag ang
mga diosdios sa Egipto magakatiphag
sa atubangan niya, kag magakalatunaw
ang tagiposoon sang mga Egiptohanon
sa suliid nila.

2 Kag pagasangkapan ko sa hingani-
ban ang Egipto batok sa Egipto, kag
ang tagsatagsa makigaway batok sa iya

utud, ang tagsatagsa batok sa iya isig-

katawo, ang banwa batok sa banwa, kag
ang ginharian batok sa ginharian.

3 Kag ang espiritu sang Egipto gina-

punaw sa sulud niya, kag paglaglagon
ko ang ila kasapulanan; kag nagapa-
lamangkot sila sa ila mga diosdios, kag sa

mga tantanan, kag sa mga manugpagowa
sang mga espiritu kag sa mga manug-
pakot.

4 Kag ginatugyan ko ang Egipto sa

mga kamut sang isa ka agalon nga
matigdas ; kag ang isa ka hari nga ma-
bangis magahari sa ila, siling sang
Ginoo nga si lehoba sang Sebaot.

5 Kag magakulang ang mga tubig

sang dagat, kag ang suba magahubas
kag magamala.

6 Kag magabalaho ang mga suba
;

ang mga ililigan sa Matsor magabuhin
kag magahubas ; ang mga kawayan kag
ang mga tigbaw magakalalaya.

7 Ang mga latagon sa luyo sang Nilo,

sa pangpang sang Nilo, kag ang tanan
nga uma sang Nilo, magamalala, maga-
kapanas, kag mawala na sila.

8 Kag ang mga mangingisda maga-
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hilibi ; kag magalalalaw ang tanan
nga nagapamunit sa Nilo, kag ang mga
nagaladlad sang pukot sa ibabaw sang
kadaygan sang tubig maganiniwang
sila.

9 Ang mga nagapangabudlay sang
lino nga nahusay, kag ang mga nagaha-
bol sing mga maputi nga hinabol, paga-
pakahuy-an sila.

10 Kag nahanungud sang mga sad-

saran sang duta pagapangub-on sila

;

ang tanan nga mga nagadaugsing sohol,

magakalasubo sila sa kalag.

11 Lamang m.ga kulangkulang ang
mga dunganon sa Soan, ang mga nia-

alam, sa tunga sang mga manuglaygay
ni Paraon : ini among kasapulanan nga
kabuangon. l Paano ang pagsiling nin-

yo kay Paraon: " Ako amo ang anak
sang mga maalam; ako amo ang anak
sang mga hari nga dumaan ?

"

12 Busa, idiin bala ang imo mga ma-
alam ? Magpahibalo sila sini karon sa

imo, kag magsayud sa imo nga kon ano
ang ginlapat ni lehoba sang Sebaot
nahanungud sa Egipto.

13 Nagkalabuang ang mga dunganon
sa Soan ; nalimbongan ang mga dunga-
non sa Nop ;

ginpatalang nila ang Egip-
to, ang mga bato nga pamusud sang ila

mga kabikahan,

14 Ginsimbugan ni lehoba sang espi-

ritu sa kalipong sa sulud niya ; kag gin-

patalang nila ang Egipto sa tanan nila

nga buluhaton, subung sang pagduling
sang hubog sa iya suka

;

15 Kag wala sing buluhaton nga sa

Egipto, bisan ano nga butang nga mahi-
mo sang olo kon sang ikog, sang palwa
kon sang tigbaw.

16 Sa sadtong adiaw ang Egipto ma-
nginsubung sang mgababae ; kag maga-
kurug sia kag magakalisang sia bangud
sang paguyug sang kamut ni lehoba
saug Sebaot, nga sia magauyug batok sa
iya.

17 Kag ang duta sa Tuda manginka-
kulba nga sa Egipto ; ang tanan nga sa
iya magasambit sini, magakakugmat ba-
ngud sang kasapulanan nga gintapat ni

lehoba sang Sebaot batok sa iya.

18 Sa sadtong panag-on may lima ka
mga kabanwaanan sa duta sa Egipto
nga nagahalanibal sang hambal sang Ka-
naan, kag nga nagakatipan sa pagpa-
numpa kay lehoba sang Sebaot; ang

isa pagahingalanan ang banwa nga Ir-

haeres.*

19 Sa sadtong adlaw may halaran
nga kay lehoba sa tunga sang duta sa
Egipto, kag ang isa ka halandumanan
kay lehoba malapit sa iya kadulunan.

20 Kag ini mangintanda kag pagpa-
matuud kay lehoba sang Sebaot sa duta
sang Egipto ; kay magasilingit sila kay
lehoba bangud sang mga manugpigos,
kag sia magapadala sa ila sing manlulu-
was kag mananabang, nga sia magabawi
sa ila.

21 Kag si lehoba igapakilala sa mga
Egiptohanon, kag ang mga Egipto-
hanon makakilala kay lehoba sa sad-
tong adlaw ; kag magahilimo sila sing

pag-alagdan sang mga halad kag sang
mga halad nga kalan-on; kag magahili-
mo sila sing mga saad kay lehoba, kag
pagatumanon nila sila.

22 Kag sa sini pagapilason ni lehoba
ang Egipto, nga nagapilas kag nga na-
gaayo, kag magaliliso sila kay lehoba,
kag sia magapadaug sang ila pagpak-
looy, kag pagaayohon nij'^a sila.

23 Sa sadtong adlaw may isa ka da-
lan gikan sa Egipto pa Asur : ang Asur*
magasululiid sa Egipto, kag ang Egipto,
sa Asur, kag ang mga Egiptohanon
magaalalagad kay lehoba upud ang Asur.

24 Sa sadtong adlaw ang Israel ma-
nginikatlo upud sa Egipto kag sa Asur,
ang isa ka pakamaayo sa tunga sang
duta

;

25 Si lehoba sang Sebaot magapaka-
maayo sa ila, nga nagasiling : Pinapa-
kamaayo ang Egipto, nga banwa nakon,
kag ang Asur, nga binuhatan sang akon
mga kamut, kag ang Israel, nga akon
panublion.

Ang tagna nga fatnalimbawa sang pagkahoiog sang

Egipto kag sang Eitiopia.

2r\ SANG tuig nga si Tartan nag-^ abut sa Asdod, si Sargon, nga hari

sa Asur, sang sia nagpadala sa iya kag
nag-away sia b.ntok sa Asdod, kag gin-

kuha niya sia

;

2 Sa sadtong adla-.v naghambal si le-

hoba tungud kay Isaias, nga anak ni

Amos, nga nagasiling :
" Lakat-ka kag

kuhaa ang panapton nga masinakiton sa

* Ir-haeres, ang banwa sang pag-
bungkag.
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imo mga havvak, kag huksa ang mga
sapin sa imo mga till." Kag ginhimo
niya ini, nga nagalakat nga hubo kag
walay sapin.

3 Kag nagsiling si lehoba :
" Sa bagay

nga nagalakat ang akon alagad nga si

Isaias nga hubo kag walay sapin, tanda

ini kag katingalahan sing tatlo ka tuig

nahanungud sa Egipto kag nahanungud
sa Kus

;

4 Sa sini pagadalhon sang had sa

Asur ang mga bihag gikan sa Egipto,

kag ang mga ginpanliton sa Kus, ang
mga pamatan-on kag ang mga tigulang,

nga mga hubo kag walay sapin, kag
mga walay tabon ang mga balikawang,
nga pagkahubo sang Egipto.

5 Kag magakilibang sila kag maga-
kalahuya sila bangud sang Kus, nga ila

paglaum, kag sang Egipto nga ila hi-

maya.

6 Kag sa sadtong adlaw ang pumu-
luyo sa sini nga baybay magasiiing

:

Yari karon, amo ini ang diita nga pag-
lauman naton, nga didto nagpalagyo
kita sa pagpangita sing pagbulig, agud
maluwas kita sa hari sang Asur. Kag
I paano angpagpalagyo naton ?

"

Tagna sang pagkabolog sang Babiioaia.

2-1 LULAN sa ibabaw sang kahanaya-
' kan nga baybayon. Subung sang

mga bagj^o sa Bagatnan nga nagaagi,

sia nagahalin gikan sa kahanayakan,
sa duta nga makalilisang

2 Ang isa ka m.atig-a nga palanan-
awon ang ginpahayagsa akon : "Ang ma-
budhion nagahimo, sa pagkamabudhion
gid, kag ang manughapay, nagahapay.
jTaklad-ka, Elam: libuti, Media! Gina-
pauntat ko ang tanan niya nga pag-
bakho."

3 Tungud sini ang akon mga hawak
nagkalapuno singkasakit, ang mga kali-

lisdan nagdakup sa akon, subung sang
mga kalilisdan sang babae nga naga-
anak ; nagalubag ako tubtub nga iadi

na makabati, ginakuibaan ako tubtub
nga indi makakita.

4 Nagapitik ang akon tagiposoon,
ang kakulba nagapalisang sa akon. Na-
gabaylo sa kakugmat ang akon kahapo-
non sa kalipa3^

5 Pag-aman sang latok, pagpanilag

sang ialantawan; pagkaon, paginom: ...

i
Tilindug-kamo, mga dunganon ! ; Hap-

lasa-ninyo ang taming!
6 Kay amo ini ang ginasiling sang

Ginoo sa akon :
" Lakat-ka kag bula-

ngi sing bantay ; nga magpahibalo sia

sang iya makita. ,

7 Kag nakita niya ang isa ka pinanung
nga manugkabayo, sa lagduhaduha, ang
isa ka pinanung nga nagasakay sa mga
asno, ang isa ka pinanung nga nagasa-
kay sa mga kamelyo ; kag nagapamati
sia sing matalupangdon, sing daku nga
matalupangdon."

8 Kag nagsingit sia subung sang isa

ka leon :
" Ginoo, didto sa ibabaw

sang lalantaw^an nagapadayon ako sa
adlaw, kag nagapadayon ako sa akon
pagbantay sa bug-os nga gab-i

:

9 Kag yari karon, nga nagaabut ang
isa ka pinanung nga manugkabayo sa
tagduhaduha." Kag naghambal sia kag
nagsiling: " Naholog, naholog ang
Babilonia, kag nagkalaboong sa duta
ang tanan nga laraw^an nga tinigban
sang ila mga dios."

10 Oh banwa nakon, uhaynga lininas,

mga anak sang akon linasan: ginpahi-
balo ko sa inyo ang akon nabatian kay
lehoba sang Sebaot, nga Dios sa Israel.

Tagna batok sa Duma.

11 Lulan sa ibabaw sang Duma.*
Nagasilingit sa akon gikan sa "Seir

:

" Bantay, l ano bala sang kagab-ihon ?

Bantay, l ano bala sang kagab-ihon ?
"

12 Ang bantay nagsiling: "Ang
kaagahon nag-abut, kag amo man ang
gab-i : kon buut kamo magparaangkot,
pamangkot-kamo ; balik pa kamo."

Tagna batok sa Abrabia

13 Lulan sa ibabaw sang Arabia. Sa
talonan sa Arabia, nagahiligda kamo,
mga karabana sang mga Dedaninhon.

14 Sa pagSLigata sa nauhaw, dalhi-

ninyo sing tubig. Ang mga pumuluy'-o

sa duta sang Tenia nagauna sa manugpa-
lagyo nga upud ang iya tinapay.

15 Kay nagapalalagyo sila sa atuba-

ngan sang mga hinganiban, sa atuba-

ngan sang hinganiban nga ginabul

sa tagub, sa atubangan sang pana nga

* Duma, hipus, isa ka kabikahan nga
Arabinbon.
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nasanting, sa atubangan sang kabug-at
sang pagilinaway.

l6 Kay amo ini ang ginsiling sa akon
ni lehoba : Isa ka tuig pa kaangay sa

mga tuig sang sinoholan, kag ang bug-os
nga himaya ni Kedar pagatapuson.

1/ Kag ang nabilin sang kadamuon
sang mga niaisug nga manugpana, nga
mga anak ni Kedar, pagapakubson sila :

kay si lehoba, nga Dios sa Israel, nag-
hambal.

Oagway nga tinagna sang paglibot sa lerusale'm.

fycy LULAN sa ibabaw sang Nalupya-
<^^ kan sang palanan-awon.* Busa,

^"anong imo bala, nga nagsaka ka nga
bug-OS sa mga atup,

2 Ikaw, nga puno sang mga s'ningit,

nga banwang magahud, nga banwang
masadya ? Ang imo mga patay wala sila

pagpatya sa hinganiban, bisan nagkala-
matay sila sa pag-awayan,

3 Ang tanan mo nga mga pangolo na-

gapalalagyo sing tingub, sa walay pana
ginapangapus sila ; ang tanan nga mga
sa imo nga nakit-an, ginpangapus sila

sing tingub gid, bisan pa sa malayo nag-
palalagyo sila.

4 Tungudsininagasilingako: Ipalaj'^o

ang inyo mga mata sa akon, nga nagahi-
bi ako sing mapait gid. Indi kamo m.ag-
tilinguha sa paglipay sa akon sang pag-
kalaglag sang anak nga babae sang akon
banwa.

5 Kay amo ining adlaw sa kinagahud,
kag sa pagtapak, kag sa kakulba gikan
sa Ginoo nga si lehoba sang Sebaot, sa

nalupyakan sang palanan-awon : naga-
kali sang kuta, kag ang sinin'git naga-
tiitmg tubtub sa mga bukid.

6 Ang Elam nagadala sang basla-

yan, upud ang isa ka pinanung nga tina-

wo sa ibabaw sang mga kanga, kag mga
manugkabayo, kag ang Kir nagabukas
sang taming.

7 Kag mahanabu, nga ang imo mga
labing matahum nga nalupyakan puno
sang mga kanga, kag nga ang mga ma-
nugkabayo nagapahamtang sing pasu-
nud malapit sa gawang.

8 Kag ginubahan niya ang pandong
ni luda : nagatulok ka, sa sadtong adlaw,
sa mga hinganiban sa balay sang Talon.

9 Kag nakita ninyo ang mga litiksang

* Jerusalem.

banwa ni Dabid nga madamu sila, kag
ginatipon ninyo ang mga tubigsapunong
sa idalum.

10 Kag ginaisip ninyo ang mga balay
sa lerusalem, kag ginaguba ninyo ang
mga balay sa pagpalig-on sang kuta.

11 Kag nagahimo kamo sing punong
sa tunga sang duha ka kuta nga sa mga
tubig sang punong nga daan; apang wa-
la kamo magtan-aw sang naghimo sini,

bisan nagtulok kamo sang naghuman
sini sing dugay na.

12 Ang Ginoo nga si lehoba sang
Sebaot nagtawag sa sini nga adlaw sa

hinibi kag sa paghaya, sa pagganit sang
mga bohok, kag sa pagwagkus sing mga
panapton nga masinakiton

;

13 Kag yari karon, ang kalipay kag
ang kasadya : nagaihaw sing mga baka,
kag nagapugot sing mga obeha, naga-
kaon sing unud kag nagainum sing alak,

figa nagasiling : " Magkalaon kag mag-
ilinum-kita, kay bu.as mamatay kita."

14 Ini ginapahayag sa akon mga idu-

lungug ni lehoba sang Sebaot : Sa pag-
kamatuud, ining kalautan indi matumbas
nga sa inyo tubtub nga mamatay kamo,
siling sang Ginoo nga si lehoba sang
Sebaot

Ang Pagpapaubus kay Sebna ; ang pagpakataas

kay EUakini.

15 Ang Ginoo nga si lehoba sang
Sebaot nagasiling sing subung sini

:

Lakat-ka, kadto-kasa sini ngapinalanga,
kay Sebna, ang tulugyanan sa balay
sang hari'.

16 I Ano bala ang imo diri, kag sin-o

ang imo diri, nga nagbasbas ka diri sing

lublubnganngasaimo?
i
Pagbasbassang

duug nga mataas nga sa iya lulubngan !

i
Kutkut sang isa ka puluy-an sa batong

bantiling nga sa iya !

17 Yari karon, nga si lehoba maga-
haboy sa imo sa malayo, subung sang
paghaboy satigkamut nga lalakinhon kag
pagaputson ka sing bug-os.

18 Pagapaligiron ka niya, pagapaligi-

ron ka niya subung sang manipulon,
subung sang manipulon sa duta nga
malapad. Didto mamatay ka, kag didto

magakadto ang mga kanga sang imo
himaya, oh kahuluy-an sang balay sang
imo ginoo.

19 Kag pagasoboion ko ikaw sa imo
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hilikuton, kag sa imo nahamtangan pa-

gipukanDnka.
20 Kag mahanabu, sa sadtong adlaw,

nga pagatawgon ko ang akon alagad
nga si Eliakim, nga anak iii Hilkia.

21 Kag pagapasaputan ko sia sang
imo bayo nga malaba, kag pagawagku-
san ko sia sing malig-on sang imo
wagkus

;
pagaitugyan ko ang imo ka-

gamhanan sa iya kamiit, kag mangin-
amay sia sang mga pumuluyo sa Jeru-

salem kag sang panimalay ni luda.

22 Kag pagaibutang ko ang yawi sang
balay ni Dabid sa ibabaw sang iya

abaga : pagabuksan niya, kag walay sin-

o nga magatakup
;
pagatakpan niya, kag

walay sin-o nga magabukas.
23 Kag pagailansang ko ini, subung

sang lansang sa duug nga dimaligaw,
kag manginlingkoran nga harianon sia

sa himaya nga sa balay sang iya amay.
24 Kag pagaibitay sa iya ang bug-os

nga himaya sang balay sang iya amay,
ang mga salingsing nga maayo kag ang
mga malain, tanan nga mga butang nga
magamay kutub sa kayahongan tubtub
sa tanan nga mga galamiton sa mu-
sika.

25 Sa sadtong adlaw, nagasiling si

lehoba sang Sebaot, ang lansang nga
linansang sa duug nga dimaligaw paga-
daugon, kag pagautdon sia, kag maholog
sia kag ang bug-os nga lulan nga
gindala niya, pagalaglagon, kay si le-

hoba naghambal.

Ans pagkaguba kag ang pagpatmdug iiwan

sang Tiro.

20 LULAN sa ibabaw sang Tiio.^ Paguluwang-kamo, mga sakayan
sa Tarsis, kay nahapay na sia ; nga wala
na sing balaj'', wala sing bisan sin-o nga
magasuliid sa iya. Sa duta sa Kitim
ginpahayag ini sa ila.

2 Paghiorong-kamo, mga pumuluyo
sang baybay. Ang mga manugbaligya
sa Sidon, nga nagaagi sa dagat nagkala-
puno sila sa imo.

3 Kag sa ibabaw sang dalagku nga
mga tubig ang mga binhi sang Sihor,

ang patubas sang Nilo, amo sadto ang
iya sakdag. Nanginpalangitan-an sia

sang mga katawohan.
4 Pagkahuya-ka, Sidon, kay ang

dagat, ang duug nga mabakud sang
dagat, nagahambal, nga nagasiling.

" Wala ako magabatyag sing mga ka-
sakit kag indi ako nagaanak kag indi

nagasagud ako sing mga pamatan-on,
bisan nagaalila ako sing mga ulay."

5 Sa pag-abut sang balita sa Egipto,
magakalasakit sila bangud sang mga
balita sa Tiro.

6 Pagsalaylo-kamo sa Tarsis ; ulu-

wang-kamo, mga pumuluyo sang ba}''-

baj'-.

7 I Indi bala ini sia ang inyo banwa
nga masadya, nga dumaan kutub sa

mga adlaw nga dumaan? Ang iya

mga tiil nagadul-ong sa iya sa malayo
sa pagpanlugayaw didto, subung nga
dumuluong.

8 " Sin-o bala ang nagtapat sini batok
sa Tiro, nga manugtagtag sang mga pu-
rungpurung nga ang iya mga manug-
patikang mga dunganon sila, nga ang
iya mga manugbaligya mga talahoron
sa duta.?

9 Si lehoba sang Sebaot ang nagtapat
sini, sa pagdagta sang palabilabi sang
tanan nga kasidlak, kag sa pagtamay
sang tanan nga mga talahoron sang
duta.

10 Anawa ang imo duta, subung sang
suba sa Nilo, oh anak nga babae sa

Tarsis ; wala na sing wagkus nga
fmgapngiing sa imo.

IT Ginuntay niya ang iya kamut sa

ibabaw sang dagat, ginpakurug niya
ang mga ginharian. Si lehoba naga-
sogo nahanungud sang Kanaan nga sa

paglagiag sang iya mga duug nga
mabakud,

12 Kag nagsiling sia: "Indi ka na
gid magapadayon sa kalipay, anak nga
babae sa Sidon, ulay nga pinakahuy-an.
Tnidug-ka, kadto-ka tuhtub sa Kitim ;

nga bisan pa didto wala sing kapahu-
wayan nga sa imo.

13 Yan karon, ang duta sang mga
Kaldeinhon, ini nga banwa nga wala
sadto

;
ginlukud sia sang Asur nga sa

mga pumuluyo sa kahanayakan
;
gina-

patindug nila ang ila mga mabakud nga
tore, ginapapas nila ang ila mga haria-

non nga balay
;
ginaiiimo sia nga mga

nagub-an.

14 Paguluwang-kamo, mga sakayan
sa Tarsis; kay nahapay na ang inyo
duug nga mabakud."

15 Kag m.ahanabu, sa sadtong adlaw,
nga ang Tiro pagakalipataii sa kapitoan
ka tuig, subung sang mga adlaw sang
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isa ka hari. Sa matapus na ang kapi-

toan ka tuig, mahanabu sa Tiro, sono sa

kalantahon sang bigaon

:

16 " Kuha-ka sing arpa, kag libuta

ang banwa, bigaon nga kinalimtan

:

Kutinga sing sampaton gid ang mga
kuerda, damua ang mga kalantahon,

agud nga makadumdum sa imo."

17 Kag mahanabu, sa katapusan sang
kapitoan ka tuig, n^:a pagaduawon
ni lehoba ang Tiro, kag magabalik sia

sa iya sohol, kag magapakighilawas sia

sa tanan nga mga ginharian sang duta
sa ibabaw sang kadaygan sang duta.

18 Kag ang iya palangitan-an kag ang
iya sohol manginbutang nga balaan
kay lehoba ; indi pagatiponon sia,

bisan pagatagoon, apang ang iya pala-

ngitan-an manginiya sang mga yara sa

atubangan ni lehoba, agud nga magkaon
sila tubtub nga mabusug kag nga sa

mga panapton nga malahalon gid.

Ta^na saug silot sang mga Israelinhon kss sang

iya maayong hicio ; panaad sa paglnwas, kag

kalantabon sa mga pagdayaw.

r)y^ YARI karon, si lehoba maga-^^ huw-ad sang duta, kag magaubus
sa iya ; kag magabaliskad sia sang ij'^a

kadaygan, kag pagapalaptahon niya ang
iya mga pumuluyo.

2 Kag raa.hanabu sa banwa, subung
man sa saserdote ; sa alagad, subung
man sa iya ginoo ; sa sologoon nga
babae, subung man sa iya ginoo nga
babae ; sa manugbakal, subung man sa

manugbaligya ; sa manughulam, subung
man sa nagahulam ; sa manugpautang,
subung man sa mangungutang.

3 Manginmawad-an ang duta, nawad-
an kag inagawan sing bug-os gid ; kay
ginsiling ni lehoba ini nga polong,

4 Nagalalaw ang duta kag nagakala-
j'^ong, ang kalibutan naganiwangkag na-
gakalayong. ang mga putokputokan sang
banwa nagakalayong.

5 Ang duta ginhigkoan sa idalum
sang iya mga pumuluyo ; kag naglapas
sila sang mga kasogoan, nagkaladanlog
sila sa palatukuran, ginlalis nila ang
katipan nga walay katapusan.

6 TungLid sini ang pagpakamaiaut
naghalunhon sang duta, kag ang iya
mga pumuluyo nagdala sang iya silot

;

tungud sini ginpangupud ang mga

pumuluyo sadtong duta, kag diyotay
lamang ang mga tawo nga nabilin.

7 Ang duga sang ubas yara sa lalaw,
ang kaubasan naganivvang, nagabakho
ang tanan nga mga masinadyahon sa
tagiposoon.

8 Naguntat ang pangalipay sang mga
tambor, natapus na ang kagalong sang
mga malipayon nga pinanong, naguntat
na ang kasadya sang arpa.

9 Indi na magainum sing alak nga
may kinanta ; ang ilimxnon nga maka-
hulubog mapait sa mga nagailinum sa
iya.

10 Naboong na ang banwa nga
hanayak; ang tanan nga kabalayan
gintakpan, walay sin-o nga magasulud
sa iya.

11 Sa mga dalan may panalabiton
tungud sang alak, ang tanan nga adlaw
sang kalipay nagsalnp, ang kasadya
sang duta ginatapok;

12 Ang nabilin sa banwa among
kahapayan kag ang gawang napukan sa

pagkadugmok sa mga pagtuktuk.

13 Kay amo ini ang mahanabu sa

tunga sang duta, sa tunga sang mga ka-
banwaanan, subung sang pagpalaspas
sang mga oliba, subung sang siniput sa

tapus na ang ani,

14 Ini sila nagapalataas sang ila

tingug, nagakilinanta sila sa kalipay;
bangud sang pagkahalangdon ni lehoba,
kutub sa dagat nagasiningit sila.

15 " Tungud sini himayaa-ninyo si

lehoba sa mga data sa Sulubangan, kag
sa mga baybay sang dagat angngalan ni

lehoba nga Dios sa Israel."

16 Sa ukbung sang duta nabatian
naton ang mga kalantahon :

" Hima-
ya sa mga matarung." Apang ako
nagasiling : jPagkailo sa akon, pag-
kailo sa akon, kailo ako ! Ang mga
m.aluibon nagahimo sing kaluib gid,

hoo, ang mga maluibon nagapadamu
sang kaluib.

17 Ang kakugmat, kaganglulubngan,
kag ang siod nga sa imo, oh pumuluyo
sang duta.

18 Kag mahanabu, nga ang malagyo
sa kagahud sang kakugmat, maholog sa

lulubngan nga madulum ; kag ang mag-
gowa sa tunga sang lulubngan, masiod
sang siod ; ka}'' ang mga talambuan sa

duug nga mataas nabuksan, kag naga-
kulurug ang mga sadsaran sang duta.

19 Ang duta naboong sing bug-os,
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ang duta nadugmok sing bug-os, ang
duta nauyog sing bug-os.

20 Nagaduling ang duta, nagaduyog-
duyog subung sang isa ka hubog ; naga-
habyog sia gikan diri pa didto, subung
sang isa ka duyan ; ang iya sala naga-
bug-at sa ibabaw niya : nagakapukan sia,

kag indi na magabangon.
21 Kag mahanabu, sa sadtong adlav/,

nga si lehoba magaduaw sa ibabaw
sang kasoldadosan gikan sa ibabaw, kag
sang mga had sang duta sa ibabaw
sang duta

;

22 Kag pagatipunon sila nga mga
hihag sa bilangoan sa idalum sang duta,

sa bilangoan pagatakpan sila ; kagpaga-
duawon sila sa tapus sang madamu nga
mga adlaw.

23 Niyan ang bulan magapamula, kag
ang adlaw magakahuya ; kay si lehoba
sang Sebaot nagahari sa bukid sa Sion
kag sa Jerusalem, kag sa atubangan sang
iya mga tigulang may himaya.

lEHOBA, ikaw amo ang akon
Dios

;
pagapakadakuon ko ikaw,

pagadaj^awon ko ang imo ngalan, kay
naghimo ka sing mga kalatingalahan :

ang imo mga laygay, nga ginhinio sadto,

mga malig-on kag mga matuud sila.

2 Kay ginhimo mo ang banwa sa

tinumpuk nga bato, ang mabakud sa

duug nga kagulub-an ; ang baiay nga
harianon sang mga dumuluong indi

na banwa ; indi na pagapatindugon
liwan sia.

3 Tungud sini ang banwa nga ma-
bakud magatahud sa imo, ang mga
banwa sang niga katawohan nga gam-
hanan magakahadluk sa imo.

4 Kag ikaw am.oangisakakabakuran
sang imol, ang isa ka kabakuran sang
makalolooy sa iya kalisdanan, ang isa

ka palalipdan batok sang unus, ang isa

ka landong batok sang kainit, l<:on ang
huyup sang mga gamhanan, mangin su-

bung sang bagyo, nga nagasampal batok
sa kuta.

5 Subung sang kainit sa duug nga
kigas, ginapalinong mo ang kagahud
sang mga dumuluong; subung sang
kainit tungud sang landong sang isa ka
gal-um, ginapahinay mo ang pagkanta
sang mga kagamhanan.

6 Kag si lehoba sang Sebaot naga
himo sa sini nga bukid nga sa tanan nga
mga banwa sing piesta sa mga unud

nga matambok, sing piesta sa mga alak
nga tinago sa lagdo, sa mga unud nga
matambok kag utukon, sa mga alak nga
tinago sa lagdo kag mga pinatin-aw.

7 Kag pagalaglagon niya sa sini nga
bukid ang takurung nga nagatabon sang
nawung sang tanan nga mga banwa,
kag ang tabon nga nahumlad sa ibabaw
sang tanan nga mga katawohan.

8 Ginalaglag niya ang kamatayon sa
gihapon ; kag ginapahiran sang Ginoo
ang tanan nga luha sang tanan nga mga
nawung, kag ginakuha niya ang kahu-
luy-an sang iya banwa sa bug-os nga
duta ; kay si lehoba naghambal.
9 Kag pagaisiling sa sadtong adlaw

:

Yari karon, ini among Dios, nga nag-
hulat kami sa iya, kag pagaluwason
kami niya. Ini amo si lehoba, nga sa
iya naghulat kami : magkalalipay-kami,
kag m.agkalasadya-kami sa iya kaluwa-
san.

10 Kay ang kamut ni lehoba naga-
hambuysasini nga bukid; kag ang Moab
pagalinason sa iya duug, subung nga
ginalinas ang dagami sa tubig sang pala-

mus-unan.
11 Kag magauntay sia sang iya ka-

mut sa tunga niya, subung sang pag-
untay sa ila sang manuglangoy sa pag-
langoy ; apang pagapaubson niya ang
iya palabilabi, subung man ang mga
lalang sang iya mga kamut

:

12 Kag nahanungud sang kabakuran
sang imo mga mataas nga mga kuta
pagatapanon niya sia, pagapaidalumon
niya sia, kag pagapukanon niya sia sa
duta, tubtub sa yab-ok.

SA sadtong adlaw pagakantahon
nila ini nga kalantahon sa duta

sa luda: "May mabakud kami nga
banwa. Ginabutang sang Dios didto
ang kaluwasan nga kuta kag kabakuran
nga kuta.

2 Buksi-ninj^o ang mga gawang, kag
magsulud ang katawohan nga m.atarung,

nga nagabantay sang katutum.

3 Sa tatvo nga ang iya hunahuna pina-

lig-on, ginabantayan mo ang paghidaet,

ang paghidaet, kay sa imo nagsalig sia.

4 Salalig-kamo kay lehoba sa giha-

pon, kay sa kay lehoba yara ang Batong
bantiling sang mga katuigan.

5 Kay ginpaubus niya ang mga pumu-
luyo sa duug nga mataas, ang banwa
nga pinakataas: ginapapaubus niya,
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ginapapaubus niya sia tubtub saduta;
ginapukan niya sia tubtub sa yab-ok.

6 Ginatapakan sia sang mga tiil, sang
mga tiil sang mga malilisdon, sang mga
tikang sang mga imol.

7 Ang dalan sang matarung among
katadlungan ; ikaw nga matadlung, gina-

timbang mo ang banas sang matarung."
8 Busa, nagahulat kami sa imo, oh

lehoba: sa banas sang imo mga pag-
hukom; sa imo ngalan, kag sa imo
handumanan, nagapadulong anghandum
sang kalag.

9 Ginahandum ko ikaw sa akon
kalag sa kagab-ihon ; sa akon espiritu

man sa sulud nakon, nagapangita ako sa
imo ; kay kon ang imo mga paghukom
yari sa duta, ang m^ga pumuluyo sang
kalibutan m.agatoloon sing katarungan.

10 Kon magpahayag sing kalooy sa
malauton, indi magatoon sia sing ka-
tarungan: sa duta sang katadlungan
magahimo sia sing paglalis, kag indi

gid sia makatan-aw sang pagkahalang-
don ni lehoba.

11 lehoba, nabayav/ ang imo kamut;
indi sila makakita sa i5'a. Ivlakakita

sila sang imo kaimou tungud sang imo
banwa kag magakalahuya sila sa iya;

kag sa imo mga kasumpung kalaj'^o

ang magaupud sa ila.

12 lehoba, ikaw magapaninguha nga
sa anion sing paghidaet ; kay sa tanan
nanion man nga m.ga buluhaton ikaw
ang nagahikot sa anion.

13 lehoba, Dios namon, ang iban nga
mga ginoo, luwas sa imo, naggilinoo sa
amon ; tungud sa imo gid laraang niaga-
panumdum kami sang imo ngalan.

14 Mga patay sila, indi sila magakala-
buhi liwan ; mga minatay sila, indi sila

magabalangon, kay ginduaw mo sila

;

kag ginpapas mo sila, kag ginpanas mo
ang tanan niya nga handumanan.

15 Gindugangan mo ang banwa, oh
lehoba, gindugangan mo ang banwa

:

ginhimaya mo ikaw, ginpasangkad mo
ang tanan nga mgakadulunan sang duta.

16 lehoba, sa kalilisdan ginpangita ka
nila : nagula sila sing pangamuyo, sang
pagsilot mo sa ila.

17 Subung sang nagabusong, nga sang
nagapalapit ang pag-anak, nagalubag
kag nagasingit sa ila mga kasakit,

subung man nialayo kami sa imo atuba-
ngan, oh lehoba.

18 Nagpanamkon kami, naglubag

kami sa kasakit : sa pag-anak namon, ini

nanginhangin. Kami wala makasarang
sa paghimo sang kaluwasan sang duta,

kag ang mga pumuluyo sang kalibutan
wala matawo.

19 Ang imo mga minatay magakala-
buhi liwan, ang amon mga bangkay
magabalangon. Pagnialata-kamo kag
magkilinanta sa kalipay, mga pumu-
luyo sang yab-ok. Kay ang imo tun-og,
tun-og sang pamanagbanag, kag ang
duta magaluad sang mga minatay.

20 Lakat-ka, banwa ko, sulud-ka sa

imo mga hulut, kagitakup sa likod nirao

ang imo mga gawang; panago-ka sing
malip-ot nga tion tubtub nga magligad
ang kaakig.

21 Kay yari karon, nga si lehoba
nagagowa sa iya duug, sa pagduaw sang
mga pumuluyo sang duta tungud sang
iya kalainan ; kag ang duta nagapahayag
sang dugo, nga iya nobaion kag indi na
sia magatabon sang ij^a mga minatay.

Qr7 SA sadtong adlaw si lehoba maga-
^ ' duaw, nga may iya hinganiban,
nga matigdas, kag daku, kag niipag-on,
sang Lebiatan, nga Man-ug nga manug-
palagyo, kag sang Lebiatan, nga man-ug
nga tikotiko, kag magapatay sia sang
dragon nga yara sa da gat.

2 Sa sadtong adlaw sang kaubasan
nga malahum magaambahan kamo na-
hanungud sa iya

:

3 " Ako nga si lehoba amo ang naga-
bantay sa iya ; sa tion kag sa tion gina-

bunj'^agan ko sia; basi nga pagdautan
sia sa gab-i kag sa adlaw, ako nagaban-
tay sa iya.

4 Wala sa akon sing kaakig batok sa
iya. Oh, kon magpakigaway ako batok
sa mga sapinit kag sa mga tunok ; maga-
kadto ako batok sa ila, pagasunugon ko
sila sing tingub.

5 Kon maayo nga magkaput sia sa
akon kabakuran, magpakighidaet sia sa

akon, magpakighidaet sia sa akon.
6 Sa mga paiaabuton nga mga adlaw,

si Ia.kob magpangam.ut, magapamulak
si Israel kag magapanalingsing, kag
pagapun-on nila ang nawung sang kali-

butan singbunga."

7 I Ginpilas bala niya sia subung sang
pagpilas niya sa mga nagpilas saiya?
kon i ginpatay bala sia subung sang pag-
patay sang mga ginpatay niya ?

8 Nagpakigbais ka nga may talaksan
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batok sa iya, sa pagpalakat sa iya. Gin-
palayo niya sia tiingud sang mabaskug
nga huyup sa adlaw sang hangin sa

Sidlangan.

9 Busa, sa sini nga lalang, ginatum-
basan ang kalautan ni lakob, kag ang
bunga sini nga tanan amo ang pag-
palayo sang iya sala; kon ang tanan nga
mga bato sang halaran manginsubung
sang mga bato sang apog nga gindiig-

mok, indi magatilindug na ang mga
Asherim kag ang mga haligi nga larawan
sang adlaw.

10 Kay ang banwa nga pinabakud
among kamuhaymuhayan, puluy-an nga
binayaan kag tinalikdan subung sang
kahanayakan : didto nagahalab ang mga
tinday nga baka, didto nagaluko sila,

kag didto ginahalab nila ang iya mga
balagon.

11 Kon ang iya mga sanga mga laya,

nagakabali: nagakalari ang mga babae,
kag nagasunog sa ila. Kay indi ini

banwa nga mahibaloanon; tmigud sini

ang iya Magbubuhat indi maghinoklog
sa iya, kag ang naghuman sa iya, indi

magakalooy sa iya.

12 Kag mahanabu, sa sadtong adlaw,
nga pagapalaspason ni lehoba kutub sa

iligan sang suba tubtub sa kasulgan sa

Egipto, kag pagatiponon kamo ang isa-

isa, mga inanak ni Israel,

13 Kag mahanabu, sa sadtong adlaw,
nga pagapatungon ang daku nga bud-
yong, kag ang mga nadula sa duta sa

Asur, kag ang mga ginpanobol sa data
sa Egipto, kag ang mga tinabog sa duta
sang Egipto magakalari sila kag maga-
hapa sa atubangan ni lehoba, sa bukid
nga balaan, sa lerusalem.

GinaUgana liga silot kay Hpraim kag kay luda

(ungud sang Ha pagkatnalaUson.

20 KAILO sang purungpurung sangO palabilabi sang mga palahubng
sa Epraim, kag sang bulak nga nagala-
yong, sang katahuman sang iya hiniaya,
nga yara sa ibabaw sang olo sang
nalupyakan nga mabungahon, sang mga
ginpilas sang alak

!

2 Yari karon, gikan sa Ginoo ang isa

ka tawo nga mabakud kag gamhanan :

subung sang isa ka unos sa batobato
nga hielo, subung sang alimpulos nga
nagalaglag, subung sang isa ka unos sa

mga dalagku nga tubig nga nagaanaw,

sia nagapukan sa iya, nga may kusug, sa
duta.

3 Pagalapakon kamo sang mga tiil,

purungpurung sang palabilabi sang mga
hubog sa Epraim.

4 Kag ang bulak nga nagalayong,
ang katahuman sang iya himaya, nga
yara sa ibabaw sang olo sang nalupya-
kan nga mabungahon, manginsubung
sang igos nga sa wala pa ang ti-

ngadlaw ; nga kutub sang pagkakita sa
iya sang nagatulok sa iya, sa j^ara pa
sia sa iya kamut, ginatulon niya sia.

5 Sa sadtong adlaw si lehoba sang
Sebaot manginpurungpurung sang hima-
ya kag diadema sang katahuman, nga sa
nabilin sang iya banwa,

6 Kag ang isa ka espiritu sa pag-
hukom sa nagalingkod sa paghukom,
kag ang kaisug sa mga nagailisol sang
paginav/ay sa mga gawang.

7 Apang ini sila gid nagalalang sa
alak kag nagasalayup sa ilimnon nga
makahulubug; ang saserdote kag ang
manalagna nagsalayup sila sa makahu-
lubog nga alak : gintolon sila sang alak

;

nagasalayup sila sa makahulubog nga
alak ; nagtalangtalang sila sa palanan-
awon, nagakalasandad sila sa paghukom.

8 Kay ang tanan nga mga latok mga
puno sila sang mga suka. sa kahigkoan,
nga wala na gid sing duug sa iya.

9 "
I Sa kay sin-o bala nagatudlo sia

sang kinaadman ? ^Sa kay sin-o bala
ginapahangup nij'^a ang pagtolon-an .?

i Sa mga ginlutas bala sa gatas nga mga
kinakas sa dughan ?

10 Kay among sogo kagsogo; sogo
kag sogo ; dinalan kag dinalan, dinalan
kag dinalan, isa ka diyot diri, isa ka diyot
didto;"

11 Busa sa mga bibig nga pihit, kag
sa dumuluong nga hambal, magahambal
sia sa sini nga banwa

;

12 Kay nagsiling sia sa i!a: "Ini
among pahuway ;

papahuwaya-ninyo
ang riabudlay. Ini among palabugna-
wan." Apang wala sila maluyag mag-
pama ti,

13 Kagangpolongnilebobamanginsa
ila "sogo kag sogo, sogo kag sogo, dinalan
kag dinalan, dinalan kag dinalan, isa ka
diyot diri, isa ka diyot didto," agiid nga
maglalakat sila kag magkalapukan pa
likod kag boongon sila, kag talabiron

sila kag pandakpon sila.

14 Tungud sini, mga mauligyaton,
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magpamati-kamo sangpolong ni lehoba,

mga manuggahum sa ibabaw sini nga
banvva, nga yara sa lerusalem^

15 Kay nagasililing kamo: "Naga-
himo kita sing kasugtanan sa kaniata-

yon, kag naghilimo kita sing katipan sa

inpierno : kon mag-agi ang kalalat-an,

indi makaabut sa aton; kay nahinio

naton sa aton ang dalangpan sang daya,
kagginbutangnaton sa aton nga palalip-

dan sang kabutigan."
16 Tungud sini nagasilingsingsubung

sini ang Ginoo nga si lehoba : Yari
karoii, nga ako nagatukod sa Sion sing isa

ka bato, bato nga natilawan, nga pamu-
sud, nga mahal, nga sadsaran nga
mapag-on: ang niagatoo so iya, indi

magadali.

17 Kag ginbutang ang katadlungan
nga dinalan kag ang katarungan nga
tonton ; kag ang batabato nga hielo

magasilhig sasig dalangpan sang kabuti-

gan, kag ang mga tubig magaanaw sang
i?iyo palalipdan.

1 3 Kag magaraangimvala ang inyo ka-
sugtanan sa kamatayon, kag any inyo
katipan sa inpierno indi magapadayon

:

kon mag-agi ang kalalat-an nga nagaa-
naw, pagatasakon kamo niya.

19 Ang tagsa ka tion nga magaagi sia,

magadakup sia sa inyo, kay sa agaaga
magagi sia, sa adlaw kag sa gab-i; kag
manginkalisang iamang ang paghangup
sini nga ginatudlo.

20 Kay ang higdaan tama ka iip-ot,

nga sa paguntay, kagang tabon mangin-
makiticl sa pagputus.

21 Kay si lehoba magatindug subung
sang bukid nga Perasim ; subung sang
sa nalupyakan, sa Gabaoi), magakaakig
sia sa paghim.o sang iya buluhaton, sang
iya kahibulongan nga buluhaton, sa
paghimo sang iya buluhaton, sang iya
buluhaton nga tumalagsa.

22 Busa karon, indi kamo magpaka-
mayubiton basi nga maghulugut ang
inyo mga gapus. Kay ang isa ka
kalaglagan nga bug-os kag tinapat nga
nabati-an ko sa Ginoo iiga si lehoba
sang Sebaot, nga sa bug-os nga duta.

23 Dunga-ninyo, kag pamatii-ninyo
ang akon tingug; magmatalupangdon-
kamo kag hangpa-ninyo ang akon gina-
siling.

24 Ang mamumugon, ^magadaro
bala sia gihapon sa pagpangas? iMa-

gabukas bala sia sa gihapoti kag maga-
pakaras sang iya duta ?

25 I Indi matuud bala nga sa tapus
niya mapaalangay ang iya kadaygan,
igsabwag niya ang eneldo, igsabv/agniya
ang komino, igbutang niya ang trigo sa
iya pasunud, kag ang sebada sa iya duug
nga natandaan, kag ang espelta, sa iya
mga dulunan ?

26 Ang iya Dios nagatudlo sa iya
sarg matadlung kag nagatoon sa ij^a.

27 Kay indi sa ligis nga matalum nga
ginalinas ang eneldo kag indi ginapali-
giran ang komino sang aliling sang
kanga, kondi nga sa isa ka tukon gina-
palaspas ang enelod, kag ang komino
sang i-:a ka buna).

28 Nahanungud sang tinapay
e'
gina-

dugmok sia bala? Ang tawo nagatapak
sa iya, apang indi sa gihapon pagalina-
son sia

;
ginaligis niya sa aliling sang

iya kanga, kag sa iya mga kabayo kag
indi ginadugmok niya sia.

29 Ini man nagagikan kay lehoba
sang Sebaot; sia nagapahayag nga
makatilingala sa laygay kag halangdon
sa kaalam.

Tagna b:tok sang dimatututn f\g& luda; paoaad

sa pagpassguli.

29 KAILO ang Ariel! j Ariel,*

banwa nga didto nagpahamtang
sing dulugan si Dabid ! Dugangi-ninyo
ang tuig sa tuig, nga ang mga piesta
magbalik sing bulusbulus

;

2 Kag pagaibutang ko ang Ariel sa

kapiotan, kag sia manginpagbakho kag
panalabiton Iamang ; apang sia mangin-
subung sang isa ka Ariel sa akon.

3 Magapahamtang ako sing dulugan
sa palibot nimo. kag pagalibutan ko
ikaw nga may mga pinanung nga pina-
haintang, kag magatindug ako batok sa
imo sing mga kabakuran.

4 Kag gikan sa duta, nga didto gin-

paidaium ka, magahambal ka, kag gikan
sa yab-ok magagovva sing mapainubu-
son gid ang imo polong, kag ang imo
tingug magasaka sa duta subung sang sa

manugpagowa sang mga espiritu, kag
ang imo polong magasaka sa yab-ok su-

bung sang higong.

5 Kag ang kadamuan sang imo mga
kaaway manginsubung sang binukbuk

* Arielt leon sang Dios, Jerusalem.
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nga yab-ok, kag ang kadam-an sang mga
nmkahaladluk nianginsuhmis; sang daga-
mi nga nagaagi ; kag ini manginsa isa

ka pamisok kag sa hinali.

6 Gikan kay lehoba sang Sebaot
niagaabut ang pagdiiaw nga may dagu-

ub kag nga may mga linog, kag may daku
nga kagahud, nga may alimpulos kag
unos, kug dabdab nga kalayo, nga na-

gaupiid.

7 Kag manginsLibung sang damgo, nga
palanan-awon sa kagab-ihon, ang kada-

muon sang tanan nga mga katawohan,
nga nagaaway batok sa Ariel, kag ang
tanan nga mga nagaav;ay batok sa iya,

sa iya kag sa iya kabakiiran, kag gina-

butang sia nila sa kapiot.

8 Kag mahanabu nga, subung sang
may kagutum nga nagadamgo, kag yari

karon nga nagakaon sia, kag koii mag-
mata sia, ang iya kakdg walay suiiid

;

kag submig sang may kauhaw nga na-

gadamgo, kag yari karon, nagainom sia,

kag kon magmata sia, ginabudlay sia, kag
ang iya kalag nauhaw ; manginamo ini

ang kadamuan sang tanan nga mga kata-

wohan, nga nagakadto subung nga kasol-

dadosan batok sa bukid sang Sion.

9 Paghiorong-kamo kag magkalati-
ngala-kamo ; m,agpakabulag-kamo kag
manginbulag-kamo. Mga hubug sila

apang indi sa alak ; nagaduiuling sila,

apang indi sa makahulubog nga alak

;

10 Kay si lelioba nagula sa ibabav/

ninyo sing espiritu sa katologon nga ha-

mook; kag gintakpai niya ang inyo
mga mata (mga manalagna), kag ginta-

bunan niya ang inyo mga olo (mga ma-
nugtuluk).

11 Kag ang bug-os nga palanan-awon
amo nga sa inyo, subung sang mga po-
long sang isa ka tolou-an nga pinat-inan,

nga ginahatag sia sa isa ka tawo nga ma-
hibalo magbasa, nga nagasiling :

" Basa-
ha ini "

; kag nagasiling sia :
'' Indi ako

sarang, kay napat-inan sia."

12 Kag ginahatag ang tolon-an sa isa

ka tav/o nga dimahibalo magbasa, nga
nagasiling": "Basaha ini"; kag sia

nagasiling :
" Indi ako mahibalo mag-

basa."

13 Kag nagasiling ang Ginoo : Tu-
ngud kay ini nga banwa nagapalapit sa

akon sa iya baba, kag sa iya mga bibig
ginatahud niya ako ; apang ang i3'^a tagi-

poson malayo sa akon, kag ang iya ka-

hadluk nga sa akon isa ka sogo lamang
nga gintudlo sang mga tawo :

14 Tun^ud sini magapadayon ako sa

sini nga banwa sa paghimo sing mga
kala'iingalahan, mga kalatingalahan kag
mga kalatingalahan; sa sini ang kaalam
sang ila mga maalam mawala, kag ang
ihibalo sang ila mga mahibaloanon ma-
gadulum.

15 iKailo sang mga buut magpanago
sang ila mga tinotuyo sa dimatungkad
nga kadadalman kay lehoba ; kag nga
ang ila mga binuhatan ginahimo sa ka-
dulum, kag nga nagasililing sila :

" ^'Sin-

o bala ang makakita sa aton, kag sino-o

bala ang makakilala sa aton ?
"

16
i
Pagkabaliskad ang inyo ! l Paga-

kabigon bala subung sang lunang ang
maninihon, sa bagay nga ang binuhatan
m.agasiling sa iya magbubuhat :

" Wa-
la mo bala ako paghimoa," kag nga ma-
gasiling ang butang nga nahuman sa

naghuman sa iya :
" Wala sia makaha-

ngup sing bisan ano ?
"

17 iWala pa madugay bala sing di-

yot, sing diyot gid nga dag-on, kag ang
Libano manginlatagon nga mabunga-
hon kag pagakabigon nga talon ang
latagon nga mabungahon?

18 Kag sa sadtong adlaw ang mga
bungol magapalamati sang mga polong
sang tolon-an, kag sa paggowa sa tunga
sang kadulum kag sang mga kadudul-
man, ang mga ma! a sang mga bulag
makakita.

19 Kag ang mga nalisdan may kalipay
kag kalipay kay lelioba, kag ang mga
labing imol sang tawo magakalasadya
sa Baiaan sa Israel.

20 Kay ang makahaladluk nagauntat,
kay ang mayubiton nagakatapiis

;
paga-

utdon ang tanan i ga nagapululaw nga
sa kalautan

;

21 Nga nagapapakasala sa tawo sa

polong, nga nagaladlad sing siod sa

nagasabdong sa gavvang sang banwa, kag
ginapapatiko niya ang katadlungan tu-

ngud sa walay pulus.

22 Tungud sini si lehoba, nga nagtu-
bus kay Abraham, nagasiling sing su-

bung sni sa balay ni lakob: Karon si

lakob indi na pagapahuy-an, kag karon
ang iya nawung indi na magapanluspad.

23 Kay sang pagtan-aw sa iya mga
inanak, nga binuhatan sang akon mga
kamut, sa tunga niya, pagapakaba-
laanon nila ang akon ngalan, kag paga-
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pakabalaanon nila ang Balaan ni lakob,
kag magakahadluk sila sa Dios ni Israel.

24 Kag ang mga nagtalalang sa espi-

ritu, magakilala sila sang ihibalo, kag
ang mia naganiululay, magatoloon sang
pagtolon-an.

00 jKAILO, siling ni lehoba, sang
^\J mga anak nga nagalalis sa pag-
himo sing tinutuyo, apang indi gikan sa

akon, sa paghuman sang isa ka kasug-
tanan, apang indi glkan sa akon Espiri-

tu, agud sa pagdugang sing sala sa sala
;

2 Nga nagalalakat sila sa pagdulhog
sa Egipto, kag wala sila magpamangkot
sa akon baba ; figa sila nsgalakat sa pag-
dangup sa kabakuran ni Paraon kag sa

pagpanago sa landong sang Eg'pto.

3 Kag ang kabakuran ni Parapn ma-
ngin sa inyo kahii!ii3''-an ; kag ang
dalangpan sa landong sang Egipto ma-
nginkayubitan.

4 Kay ang ila mga dunganon didto sa

Soan, kag ang ila mga manugbalita
nakaabut na sa Hanes

;

5 Apang tana.u sila nagapalamula sang
banwa nga indi makapapulus sa ila, nga
sa iya indi sila nagakuha sing pagtabang,
bisan kapuslanan ; kondi sing kahuliiy-

an kag bisan pa sing dikayubitan.

6 Lulan sa ibabaw sang Beliemot
sang Bagatnan.'^ Sa duta sang kalisda-

nan kag sang pagpigos, sa diin nagago-
wa ang leon nga babae kag ang leon
nga lalaki, ang dalitan nga man-ug kag
ang man-ug nga masingkal nga nagalu-
pad, nga ginadalala rila sa ibabaw sang
mga likod sang mga polyino ang ila

mga mangad, kag ang ila mga bahandi
sa ibabaw sang mga binugtotan sang
mga kamelyo, sa isa ka banwa nga indi

gid manginkapuslanan sa ila.

7 Kag ang pagtabang nga ginahatag
sang Egipto among alisngaw kag kada-
yawan ; ngani ako nagahingalan sa sini

7iga duta :
" Ang Rahab nga sa pag-

pahimonong."
8 Busa karon, kari-ka, kag isulat ini sa

isa ka tap! sa atubangan nila, itigib-mo
sia sa isa ka tolon-an, agud nga mabilin
ini tubtub sa katapusan nga adlaw sa
gihapon, tubtub sa walay katubtuban.

9 Kay ining banwa malalison, mga
anak nga butigon, mga anak nga wala

* Egipto.

magbuluut magpamati sang kasogoan
ni lehoba

;

10 Nga nagasilingsila sa mga manug-
tulok: "Dili kamo magtalan-aw ";
kag sa mga may palanan-awon :

" D li

kamo maghuput sa anion sing mga 1 a-

lanan-awon sang mga butang nga n.a-

tadlung ; isiling-ninyo sa amon ang mga
butang nga maoloolohon ; hupti-ninyo
ang mga palanan-awon nga madaya-'on

;

11 Bayai-ninyo ang dalan, palayo-
kamo sa banas, kuhaa-ninyo sa amon
atubangan ang Balaan sa Israel."

12 Tungud sini, ang Balaan sa Israel

nagasiiing sing subung sini :
" Tungud

kay ginatamay nini'^o ini nga polong,
kag nga nagasalig kamo sa pagpigos, kag
sa banas nga tiko, kag nga sa iya nagsa-
landig kamo

;

13 Sa kabangdanan sini manginsa
inyo ini nga sala subung sang litik

nga nagapahug sing kalaglagan, subung
sang pagkatiphag sa mataas nga kuta,
nga ang iya pagkapukan nagaabut sing
hinali gid sa isa ka pamisok

;

14 Kag ginaboong ini, subung sang
pagboong sang isa ka suludlan sang
maninihon, nga sa wala sing kalooy gi-

nahmo nila nga mga dugmok ; nga sa
iya mga tinipik indi makakita sing
bagahan nga sa pagtipon sing kalayo sa
dabokan, kag sing inugsandok sang tu-

big sa tanke."

15 Kay ang Ginoo nga si lehoba, ang
Balaan sa Israel, nagsiling sing subung
sini :

" Sa pagbalik kag sa pahimunong,
manginnaluwas kamo; sa pahimuyong
kag sa pagsalig mangin-inyo kabaku-
ran "

; apang wala kamo magbuut.
16 Kag nagasililing kamo: "Indi,

kondi magapalalagyo kami sa mga ka-
bayo "

; tungud sini kamo magapalalag-
yo. Sa ibabaw sang mga madasig tiga

kabayo magakalabayo kami ; tungud
sini manginmadasig ang inyo mga ma-
nuglagas.

17 Ang isa ka libo sa itiyo magapalagyo
sa pagpahug sang isa ; sa pagpahug sang
lim.a magapalalagyo kamo nga tanan,

tubtub nga manginsubung kamo sang
pinatindug nga palo sa putokputokan
sang isa ka bukid kag subung sang
bandera sa ibabaw sangbakolod.

18 Ngani man si lehoba magahulat
sa pagkalooy sa inyo ; kag ngani man
magabayaw sia sa paghinoklog sa inyo.

Kay si lehoba among Dios sa kataru-
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ngan. Mga bulahan ang tanan nga mga
naRahnlat sa iya.

19 Kay isa ka banwa magapuyo sa

Siop, sa lerusalcm. Indi na ikaw ma-
gahibi, indi na ikaw magahibi ; sia ma-
gahinio sing bugay sa imo, sing bugay
sa pagpabati sang imo, singit. Tubtub
nga makabati sia sa imo, magasabat sia

sa imo.
20 Kag pagaihatag sa inyo sangGinoo

ang tinapay sa pagbakho kag ang tubig

sa pagpigos ; kag ang mga magatiidlo sa

imo, indi na sila magapanago, kondi nga
ang imo mga mata magatan-aw sang
imo mga manugtudlo.

21 Kag kon magakadto kamo sa too,

kon magakadto kamo sa wala, ang imo
mga idulungug magapamati sing isa ka
polongsa likod mo, nga nagasiling :

" Ini

among dalan ; lakat-kamo sa iya."

22 Kag pagabilangon ninyo, subung
nga butang nga gindagtaan, ang imo
mga larawan nga tinigban nga nahalu-
pan sang pilak kag ang imo mga lara-

wan nga tinunaw nga napanaptan sing

bulawan
;
pagaisikway mo sila subung

sang kahigkoan. "
j Gowa sa gowa !

"

magasiling ka sa ila.

23 Kag magahatag ang Ginoo sing

ulan sa imo binhi, nga sa iya nagasab-ug
ka ; kag ang tinapay nga patubas sang
duta, manginmakapatambok kag mana-
mit. Ang imo mga kahayapan, sa sad-

tong adlaw, pagapahalabon sila sa mga
malapad nga halalban;

24 Kag ang imo mga baka kag ang
imo mga polyino nga ginapanguma
sa duta, magakaon sila sing halalbon
nga manamit, nga napahanginan sa ka-
yab kag sa italahop.

25 Kag sa ibabaw sang tanan nga
mataas nga bukid, kag sa ibabaw sang
tanan nga bakolod nga mataas, may
mga sapa kag mga ilig sang tubig, sa

adlaw sang daku nga pagpamatay, kon
magkalapukan ang mga tore.

26 Kag ang kapavva sang bulan ma-
nginsubung sang kapawa nga masingkal
sang adlaw ; kag ang kapavva nga ma-
singkal sang adlaw manginpito ka dapli,

subung sang kapawa sa pito ka adlaw,
sa adlaw nga pagabugkosan ni lehoba
ang pilas sang iya banwa, kag paga-
bulngon niya ang, napilasan sang iya

mga pagbunal.

27 Yari karon, ang ngalan ni lehoha
nagagikan sa malayo ; ang iya kaakig

nagadabdab, kag daku ang sunog ; ang
iya mga bibig mga puno sa kaakig, kag
ang iya dila subung sang kalayo nga
nagaupud.

28 Kag ang iya gininhawa, subung
sang kasulgan nga nagaawas nga ma-
galambut tubtub sa liog, sa pagdisig
sang katawohan sa nigo sang kalaglagan
kag sa pagbutang sing pitik sa mga su-

lang sa pagpatalang sa mga banwa.
29 May kalantahon nga sa inj'^o, su-

bung sang sa kagab-ihon, nga ginaiiiwat
ang isa ka piesta ; kag kasadya sa tagi-

posoon, subung sang nagalakat sa tingug
sang lantoy sa pagkadto sa bukid ni

lehoba, sa Batong bantiling ni Israel.

50 Kag pagaipabati ni lehoba ang
pagkahalangdon sang iya tingug, kag pa-
gaipakita niya ang kabug-aton sang iya
butkon, nga may lakas nga kasingkal
kag dabdab sang kalayo nga manug-
upud, unos, bunok sang ulan kag bato-
bato nga hielo.

31 Kay sa tingug ni lehoba si Asur
pagakibangon. Pagapilason sia sa bu-
nal

;

32 Kag ang tagsa ka pag-agi sang ka-
lalat-an nga gintapat, nga si lehoba ma-
gapabug-at sa ibabaw niya, pagaupdan
sang mga tambor kag sang mga arpa;
sia magapakigaway batok sa iya sa mga
ilinaway sa mga lampus nga dinapli-

dapli.

33 Kay dugay na nga sia napat-in nga
sa 7ialupycikan sang Topet, kag ang na-

lupyakan man naaman nga sa hari

nga madalum kag masangkad ; ang iya

dabok among kalayo kag gatong nga
bugana ; ang huyup ni lehoba nagadab-
dab didto subung sang kasulgan nga
asupre.

Ol KAILO sang mga nagadululhog sa
^' Egipto sa pagpangita sing bulig,

kag nagasalandig sa mga kabayo, nga
ang ila pagsalig sa mga kanga, kay mga
madamu sila, kag sa mga manugkaba-
yo, kay mga mabaskug gid sila ; kag nga
wala sila magtululok sa Balaan ni Israel,

bisan ginapangita nila si lehoba.

2 Apang sia, maalam man
;
ginadala

niya diri ang kalainan, kag indi niya gi-

naliwan ang iya mga polong ; nagatin-

dug sia batok sa balay sang mga mala-
uton, kag batok sang pagbulig sang mga
nagabutang sa buhat sang kalautan.

3 Kag ang mga Egiptohanon mga ta-
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wo sila, kag indi Dios ; ang ila mga ka-

bayo unud kag indi espiritu ; kon pag-
untayon ni lehoba ang iya kamut,
magakasandad ang manugbulig kag
mapukan ang binuligan, kag sila nga
tanan magakalaupus sing tingub.

4 Kay si lehoba nagasiling sa akon
sing subung sini : subung sangleon, ang
tutuy sang leon, nagaima sa ibabaw sang
iya tulukbon, nga batok sa iya magati-
pon ang kadam-an sang mga manug-
bantay, indi magkahadluk sia tungud
sang ila mga tingug, bisan magpasakup
sia tungud sang kadamuon nila ; amo
ini si lehoba sang Sebaot magapanaug
sa pag-away batok sang bukid sa Sion
kag batok sang iya bakolod.

5 Subung sang mga kapispisan nga na-
gabuklad sang ila mga pakpak amo man
ini si lehoba sang Sebaot magatabon
sang lerusalem, kag sa nagatabon sa iya,

magaluwas sia sa iya, kag sa nagapasay-
lo sa iya, pagapapalagyohon niya sia.

6 Magbalalik-kamo sa sadtong batok
sa iya naglalalis kamo sing madalum
gid, mga inanak ni Israel.

7 Kay sa sadtong adlaw pagaihabuy
sang tagsatagsa ang iya mga diosdios
nga pilak, kag nng iya mga diosdios nga
bulawan, nga sa inyo ginhimo sang inyo
mga kamut nga sa sala.

8 Kag mapukan ang Asur sa isa ka
hinganiban nga indi iya sang tav/o ; kag
pagaupuron sia sang hinganiban nga
indi iya sang tawo ; sia magapalagyo sa

atubangan sang hinganiban, kag raangin-
manugbuhis ang iya mga pamatan-on.

9 Sa kahadluk magapalagyo ang iya

batong bantiling kag ang iya mga dun-
ganon nagakaiahangawa sa atubangan
sang bandera, siling ni lehoba, nga ang
iya kalayo 5'ara sa Sion, kag ang iya
dapog nga iiagadabdah sa lerusalem.

OQ YARI karon, nga sa katarungan^^ magahari ang hari, kag nahanu-
ngud sa mga dunganon magapalangolo
sila sono sa katadlungan,

Z Kag ang tagsatagsa sa ila mangin-
subung sang palanagoan batok sa ha-
ngin, kag subung sang palasilongan batok
sa mabunok nga ulan ; subung sang
mga kasapaan sang tubig sa duug nga
kigas, subung sang landong sang daku
nga pil-as sa duta nga binudlay.

3 Indi pagabulagon ang mga raata

sang mga makakita ; kag ang mga idu-
lungug sang mga nagapalamati, mangin-
matalupangdon.

4 Ang tagiposoon sang mga madalas
magahangup sang kinaadman, kag ang
dila sang mga pihit maaman sa pagham-
bal sing maathag gid.

5 Ang tampalasan indi na gid paga-
tawgon nga lutaw, kag ang malimbo-
ngon indi pagatawgon nga maalwan.

6 Kay ang tampalasan magahambal
sing tampalas, kag ang iya tagiposoon
nagahimo sing kalautan, ngasa paghimo
sing mga buhat nga mapasipalahon, kag
sa paghambal sing sayup batok kay le-

hoba, sa pagpatumbaya nga walay
sulud sang kalag nga ginagutum, kag
ginapakulangan ang ilimnon sa gina-
uhaw.

7 Nahanungud sang malimbongon ang
iya mga kalalangan mga malain ; sia

magapahito sing mga tinotuyo nga ma-
lauton sa paglaglag sa mga nalisdan sa
mga polong nga malimbongon, bisan pa
kon ang nasit-an nagapangayo sang na-
gakaigo.

8 Apang ang tawo nga lutaw naga-
pahito sing mga tinotuyo nga hamili,
kag sia nagapadayon sa mga butangnga
malahalon.

9 Mga babae nga palabilabihon, tilin-

dug-kamo
;
pamatii-ninyo ang akon ti-

ngug; mga anak nga babae nga mali-
nong, dunga-ninyo ang akon ginsilirg.

10 Sa tapus sang isa ka tuig kag sang
mga adlaw, magakalurug kamo, mga
masinalig-on ; kay natapus ang ani sang
ubas, kag ang patubas sang mga bunga
indi magaabut.

11 Magkalalisang kamo, mga palabi-
labihon. Magkulurug-kamo, mga mali-
nong. Tslagkuluha-kamo sang inyo mga
panapton kag paguluba-kamo, kag mag-
v/agkus-kamo sang mga hawak.

12 Ginapanampokan ang dughan ba-
ngud sang mga latagon nga mga makai-
lila, bangud sang kaubasan nga ma-
bungahon.

13 Sa ibabaw sang duta sang akon
banwa magatubo ang mga tunok kag
ang mga sapinit : hoo, sa ibabaw pa sang
tanan nga mga balay sa kalipay, banwa
nga masadyahon.

14 Kay ang balay nga harianon gin-

bayaan, ang banwa nga magahud
ginhalinan ; ang bakolod kag ang tore
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nga lalantawan, mga lungib sila sa gi-

hapon, kalipay sang mga asno nga ta-

lonon, halalban sang mga kahayupan,

15 Tubtub nga sa ibabaw namon pa-

gapasagahayon ang espiritu gikan sa

ibabaw. Niyan ang kahanayakan ma-
himo nga latagon nga mabungahon, kag
ang latagon nga mabangahon pagakabi-

gon nga talon.

TO Kag magapuyo ang katadlungan
sa kahanayakan, kag sa latagon nga ma-
bungahon magapuyo ang katarungan.

17 Kag ang buluhaton sang kataru-

ngan among paghidaet ; kag ang panga-
budlay sang katarungan, kapahuwayan
kag kapag-unan sa gihapon.

18 Kag ang akon banwa magapuyo sa

puluy-an sa paghidaet, kag sa mga pu-

luyan nga mga malig-on kag sa mga
duug sang pagpahuway nga puno sa

kalinong.

19 Magaulan ang mga batobato nga
hielo kon mapuka.i ang talon ; kag
ang banwa pagapaidalumon sa pag-
paidalum.

20 Mga bulahan kamo, nga mga na-

pangas sa malapit sa tanan nga mga
tubig, nga ginabuhian ninyo ang tiil

sang baka kag sang asno,

Ang mga kaaway sang Dios sa walay dnhadiiha

pagalaglagon ; mabawi sang lerusaletn

ang himaya kag ang kabulahanan.

00 i
KAILO ka, ikaw nga nagahapay,

^*«^ kag wala ka gid paghapaya ; ikaw
nga nagahimo sing mabudhion gid, nga
wala maghimo sing mabudhion gid sa

imo ! Kon nakatapus ka sa paghapay,
pagahapayon ka ; kon nakatapus ka sa

paghimo sing mabudhion gid, pagahi-
moon sing mabudhion gid batok sa imo.

2 Oh lehoba, m.alooj^-ka sa amon ; sa

imo nagahulat kami. Manginbutkon
ka nila sa tagsa ka aga, ang amon kalu-

wasan man sa panag-on sangkalisdanan.

3 Ang mga banwa nagpalalagyo sa

kagahud ; sang nagatindug ikav/, ang
mga katawohan nagaalaplaag.

4 Ang inyo inagaw pagatiponon su-

bung sang pagtipon sang ulud nga ma-
hakug ; nagasalakay sa ibabaw niya, su-

bung sang pagsalaka^'' sang mga apan.

5 iDalayawon si lehoba, kay nagapu-
yo sia sa kahitaasan : ginapuno niya ang
Sion sing katadlungan kag sing kata-

rungan. .

iff.r.Jii.

6 Kag may kalig-onan sa imo mga
panag-on ; ang kaalam kag ang kinaad-
man, amo ang mangad sang kaluwasan:
ang kahadluk kay lehoba amo ang iya

bahandi.

7 Yari karon, ang ila mga manuga-
way nga makusug nagasiningit sa go-

wa ; ang mga manugbalita sa paghidaet
nagahilibi sing mapait gid.

8 Ang mga banas mga kahanayakan,
nagauluntat sa pag-(7gi sa dalan. Ginutud
niya ang katipan

;
gintamay niya ang

mga kabanwaanan ; wala sia magpa-
kamahal sang mga tawo.

9 Nagalalaw ang duta, naganiwang
sia ; ang Libano nagakahuya, kag naga-
kalaya sia ; ang Saron subung sang
patag nga hanayak, ang Basan kag ang
Karmelo ginpalaspas nila ang ila kada-

honan.
10 Karon magatindug ako, siling ni

lehoba; karon magatindug ako, karon
pagapakataason ako.

11 Magapalanamkon kamo sing mga
dahon nga laya, mga dagami magapa-
langanak kamo : ang inyo huyup among
kalayo nga magaupud sa inyo.

12 Kag ang mga banwa manginapog,
subung sang apog nga sinunog ; sila mga
pinangutiid nga mga tonok, pagasunu-
gon sila sa kalayo.

13 Pamati-kamo, nga mga yara sa

malayo, sang akong ginhimo ; kag kamo
nga mga malapit, kilalaha-ninyo ang
ang akon gahum.

14 Ang mga raakasasala nagakala-
hangawa sa Sion : kakurug ang naga-
dakup sa mga dimatinahoron sa Dios.
"

I Sin-o bala sa aton ang nagapadayon
sa atubangan sang kalayo nga mangu-
ngupud ? I Sin-o bala sa aton ang naga-
padayon sa atubangan sang kabagahan
nga walay katapiisan ?

15 Ang nagalakat sa katarungan, kag
ang nagahambal sang matadlung, ang na-

gakaakig sang pinangitaan nga sa pag-

pigos ; ang nagapanug-ak sang iya mga
kamut, sa dipagbaton sang hamham;
ang nagatabon sang iya dalungan sa

dipagpamati sang hambal nahanungud
sang dugo ; ang nagapiyong sang iya

mga mata sa dipagtan-aw sang butang
nga malain,

16 Ini sia magapuyo sa mga duug
nga mataas : ang mga kabakuran nga
mga batong bantiling manginiya palasi-

longan
;
pagahatagan sia sang iya tina-
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pay, kag aD" i3ra mga tuig indi maku-
iang. ^.

1/ Ang imo mga mata makapasisiling

sa Haii sa iya katahuman : makakita
•sila sang duta iiga yadto sa malay6.

18 Ang imo tagipoon magapainoino
sa iya kakugmat, kag magasiling :

"
i Diin

bala ang cskriba ? i diin bala ang manug-
timbang sang pilak ? ? diin baia ang ma-
.liUgisip sang mga tore ?"

19 Indi ka makakita sa sadtong ban-
v,^a nga mabangis, banwa sa hambal nga
inadulum, sa hambal nga pinihit nga
indi mahangup.

20 Pasisiiing-ka sa Sion, banwa sang
aton mga piesta nga pinat-inan : ang
imo mga mata makakita sang lerusalem,
nga puluy-an sa kalinong, layanglayang
nga indi ginabungkag, nga ang iya mga
palpal indi pagagabuton nga mas-a, nga
ang bisan aiio sang iya mga lubid indi

pagabugtoon.
21 Apang didto si lehoba amo ang

halangdon nga sa aton nga duug sa

mga kasubaan kag sa mga kasapaan,
nga mga malapad ; sa iya indi nagaabut
ang kasakayanan sa mga gaud, bisan sa

iya magaagi ang am.bongan nga saka-
yan.

22 Kay si lehoba among aton hukom,
si lehoba among aton manughimo sang
kasogoan, si lehoba among aton Hari

;

sia gid ang nagaluwas sa aton.

23 Ang im.o mga banting nagtulugak;
wala nila pagpalig-ona ang tiil sang ila

palo, indi ginabuklad nila ang layag.

Niyan ginapamahat ang inatihan sang
hinublas sa kabuganaan; ang mga piang
nagaalati sing mga hinublas,

24 Kag wala sing sin-o nga naga-
puyo didto, nga nagasiling :

" Nagabaja-
tian ako. Ang banwa nga nagapuyo
sa iya nakabaton sing kapatawaran
sang iya sala."

O^ PALAPIT-KAMO, katawohan,^^ sa pagpamati ; mga banwa, talu-

pangud-kamo ; magpamati ang duta
pati ang y^ara sa iya ; kag ang kalibutan
pati ang tanan nga iya ginapatubas.

2 Kay si lehoba may kaakig batok sa
tanan nga mga katawohan, kag may ka-
singkal batok sa bug-os nga kasoldadosan
nila ;

ginatagudilian niya sila, kag gina-
tugyan niya sila sa palatyan.

3 Ang mga pilason nila sakamatayon
^intagbong, kag sa ila mga bangkay

nagasungaw ang kabaho, kag ang mga
kabukiran nagakalatunaw sa dugo nila.

4 Kag ang bug-os nga kasoldadosan
sang kalangitan nagakalatunaw, kag na-
galokot ang mga langit subung sang isa
ka tolon-an, kag nagalayong ang iya
bug-OS nga kasoldadosan, subung sang
pagkalayong sang dahon sang ubas, kag
subung sang pagkalayong sang kadaho-
nan sang igera.

5 Kay sa mga langit, ang akon hi-
nganiban nahubog

; yari karon. nga
magapauaug sia sa paghukom sa Edoni
sa ibabaw sang banwa nga gintagudilian
ko.

6 Ang hinganiban ni lehoba napuno
na sing dugo, nga napahiran na sang
sapay, sang dugo sang mga kordero kag
sang mga iaiaki nga kanding. sang tam-
kok sang mga tagimislon sang mga
karnero ; kay si lehoba may halad sa
Bosra, kag daku nga palatyan sa duta
sa Edom.

7 Kag ang mga baka nga talonon na-
gakapukan upud sa ila, subung man ang
mga tinday sang baka pati ang mga
makusug nga baka nga lalaki ; kag ang
ila duta mahubog sa dugo, kag ang ila

yab-ok napahiran sang sapay.

8 Kay among adlaw sa pagtimalus ni
lehoba, tuig sa pagbalus nga sa kasaba
sa Sion,

9 Kag ang iya mga kasulgan mangin-
balaw kag ang iya yab-ok, asupre, kag
ang iya duta manginbalaw nga naga-
dabdab

;

10 Indi sia mapalong sa kagab-ihon,
bisan sa adlawon ; nagatub-ok sing
dayon gid ang iya aso : sa kaliwatan
kag kaliwatan pagahapa3^on sia ; v/ala
nga mas-a, wala nga m.as-a, walay sin-o
nga magaagi sa i3''a.

11 Kag ang tulabong kag ang heriso
nagatagiya sa iya ; ang lapay kag ang
uwak nagapuluyo sa iya. Sia nagaun-
tay sa ibabaw niya sang lubid sa kaaiu-
haymuhayan kag sang tuntun sa kaha-
payan.

12 Mga lutaw, wala na sing bisan
sin-o didto nga sa pagbantala sang
ginharian, kag ang tanan niya nga mga
dunganon nagkalaubus.

13 Sa ila mga harianon nga balay
nagatulubo ang mga tunok, sa iya mga
kabukuran, ang mga dalamo kag ang mga
sapinit; kag maiiginpuluy-an sila sang
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mga sakal, kag palasudlan sang mga
abestrus.

14 Kag ang mga kasapatan sang ka-

hanayakan nagakilitaay sila didto sang
mga ido nga talonon, kag ang mga kan-

ding nga lalaki nagatinawagay ang isa

kag isa. Didto lamang ang bagat naga-

himo sang iya puluy-an, kag makakita
sang iya duug nga palahuwayan.

15 Didto nagapugad ang man-ug nga
nagalumpat ; nagaitlog sia didto, naga-
luub sia kag nagapasilong sa ha mga
magamay sa iandong nij^a ; didto lamang
nagatipon ang mga dapay ang isa kag
isa.

16 Pangitaa-ninyo sa tolon-an ni le-

hoba, kag basaha-ninyo : walay isa nga
nakulang sa ila : wala gid sing ginadu-
milian sang iya kaiipud ; kay ang iya

baba nagsogo, kag ang iya liuyup naga-
patipon sa ila

;

17 Kag ginpapalaran niya sila kag
ang ij^a gid kamiit nagpamahat sa ila

sang data nga may lubid : sa gihapon
manginkaugalingon nila sia : sa kali-

watan kag kaliwatan magapuluyo sila

didto.

Pagkadaku kag hitnaya sang ginharian sang

Mesias.

OK MAGKALASADYA ang kaha-
^yJ nayakan kag ang duta nga kigas

;

magkalasadya ang kamingawan, kag
magpamulak subung sang narsiso.

2 Magpamulak sing bug-os gid, kag
magkasadya, hoo, magkasadya kag mag-
kanta nga may kalipay. Ang himaya
sang Libano ginhatag sa iya, ang kata-

human sang Karmelo kag sang Saron :

makita nila ang himaya ni lehoba, ang
pagkahalangdon sang Dios namon.

3 Pabaskuga-ninyo ang mga kamut
nga pinanlapyo, palig-ona ang mga
tuhod nga nagakurugkurug.
4 Isiling-ninyo sa mga may tagipo-

soon nga mahadlukon: Pagpangalig-
on-kamo ; indi kamo mahadluk. Yari
karon ang inyo Dios. Nagakari ang
pagtimalus, ang balus sang Dios ; sia

gid ang nagakari, kag magaluwas sa

inyo.

5 Niyan ang mga mata sang mga
bulag pagapamuklaton, kag magabulu-
kas ang mga idulungug sang mga
bungul.

6 Niyan ang piang magalumpat su-

bung sang usa, kag magakanta ang dila

sang apa sa kalipay ; kay ang mga tubig
magasumpit sa kahanayakan, kag ang
mga kasulgan sa kamingawan.

7 Ang talan-awon nangindanaw, kag
ang mga duug nga mamala, mangintu-
buran nga nagasumpit ang mga tubig ; sa
puluy-an sang mga sakal, nga diin ang
ila palanagoan, may duug sang mga
kawayan kag mga katigbawan.

8 D'dto may isa ka alagyan kag:

ang isa ka dalan, kag pagatawgon ini

nga "dalan sang pagkabalaan " ; indi

makaagi sa iya ang mahigko, kondi nga
sia manginsaila. Ang mga magalakat
sa sini nga dalan, bisan pa nga mga
buangbuang sila, indi magatalang sila.

9 Didto wala sing leon, bisan sapat
nga mapintas nga magataklad sa iya,

bisan makita sia didto, kag magalalakat
didto ang mga tinubus.

10 Kag ang mga tinubus ni lehoba
magabaialik, kag magakalari sila sa
Sion nga may kasadya ; kag may kali-

pay nga walay katubtuban sa ibabaw
sang ila mga olo : kag makadangat sila

sang kalipay kag sang kasadya, kag;

magapalagyo ang kasakit kag ang pag-
bakho.

Ginalibutan ni Senakerib ang lerusalem.—Panga-

muyo ni Esekias.—Nalaglag ang kasoldadosan

nga Asiriafaancn. '\

3p^ NAHANABU, sa tuig nga ikar-

v^ pulo kag apat sang hari nga si-

Esekias, nga- si Senakerib, nga hari sa.

Asar,nagtaklad batok sa tanan nga mga-
banwa nga mabakud sa luda, kag gin-

kuha niya sila.

2 Kag ginpadala sang hari sa Asur st

Rabsake, nga may dakung kasolda-
dosan, sa Lakis pa Jerusalem sa hari

nga si Esekias ; kag nagdululog sila sa
luyo sang kalog sang punong sa ibabaw
sa dalan sang latagon sang Manug-
lugom.

3 Kag si Eliakim, nga anak ni Hilkia»

nga tululinan sang balay sang hari, nag-
gowa sa iya upud si Sebna nga eskriba^

kag si loa, nga anak ni Asap, nga ma-
nugsulat sang mga Kronika.

4 Kag nagsiling sa ila si Rabsake:
"Busa karon, isiling-ninyo kay Esekias:
Amo ining ginasiling sang dakung hari^

ang hari sa Asur. ^Ano nga pagsalig.

bala inang imo ginasaligan ?

866



^6, 5. SI ISAIAS. 37. 1.

5 Nagasiling ako : ISIga polong sila sa

mga bibig lamang. May kinahanglan
sing kasapulanan kag panikasug nga sa

pag-av/ayan. ^'Sakay sin-o bala ikaw
nagasalig, agud nga magmalalison ka
batok sa akon ?

6 Yari karon, ikaw r.agasalig sa

sining sungkod nga kawayan nga bal-

bag, sa Egipto, nga kon may isa nga
magpanukud sa iya, magasulud ini sa

iya kamut kag magalapus sa iya. Amo
ini si Paraon, nga hari sa Egipto, nga
€a tanan nga mga nagasalalig sa iya.

7 Kag kon magsiling ka sa akon

:

Kami nagasalig kay lehoba, nga anion
IDios. i Indi bala amo sia gid nga ang
iya mga mataas nga duug kag ang mga
halaran ginkuha ni Esekias, sang nag-
siling sia kay luda kag sa lerusalem

:

Sa atubangan sini nga halaran maga-
yaub kamo ?

8 Kag karon, ginaampo ko sa imo,
nga makigkasugtanay ka sa akon ginoo,

sa hari sa Asur, nga akon ginoo, kag
^ko magahatag sa imo smg duha ka
Jibo ka kabayo, kon ikaw makasarang
sa pagpatigayon sing mga thunvo nga
magkabayo sa ila.

9 Busa i paano bala ang pagpatalingi
mo sang nawung sang isa lamang ka
pangolo sang labing diyotay sang mga
alagad sang akon ginoo ? Apang naga-
salig ka sa Egipto tungud sang mga
kanga kag sang mxga manugkabayo.

10 i Nagtaklad bala ako karon nga
wala si lehoba batok sa sini nga duta
nga sa pagiaglag sa iya ? Si lehoba gid
ang nagsiling sa akon: Taklad-ka batok
sa sining duta, kag laglaga sia."

11 Kag nagsiling si Eliakim, kag si

"Sebna, kag si loa, kay Rabsake :
" Gi-

naampo ko sa imo, nga maghambal ka
sa imo mga alagad sing Araminhon, kay
kami makahangup sini, kag indi ka mag-
hambal sa amon sing hinudio sa mga
idulungug sang banwa, nga 3"ara sa
ibabaw sang kuta."

12 Kag si Rabsake nagsiling: "
i Gin-

padala bala ako sang akon ginoo sa imo
kon sa imo ginoo, nga sa pagsiling sining
mga polong ? i Indi bala nga sa mga
tawo nga yara sa ibabaw sang kuta sa
pagkaon sang ila ipot, kag sa paginum
sang ila ihi upud sa inyo ?

"

13 Kag nagtindug si Rabsake, kag
nagtuaw sa daku nga tingug sa hinudio,
kag nagsiling: " Palamati-kamo sang

mga polong sang daku nga hari, sang
hari sa Asur.

14 Am ) ining ginasiling sang hari

:

Indi kamo magpalimbong kay Esekias ;

kay indi sia makasarang sa pagluwas sa
inyo.

15 Kag indi magpasalig si Esekias sa
inyo kay lehoba, nga nagasiling : Sa
pagkamatuud, pagaluwason kita ni le-

hoba ; ini nga banwa indi pagaitugyan
sa mga kamut sang hari sa Asur.

16 Indi kamo magpamati kay Esekias;
kay amo ining ginsiling sang hari sa
Asur : Palakighidaet-kamo sa akon kag
gulowa-kamo sa akon : kag ang tagsa-

tagsa magakaon sang iya kaubasan, kag
ang tagsatagsa sa iya higera, kag ang
tagsatagsa magainum sang mga tubig
sang iya bobon,

17 Tubtub nga ako mag-abut, kag
magdala sa in^^o sa isa ka duta subung
sang inyo duta, duta nga sa trigo kag
sa duga sang ubas, duta nga sa tinapay
kag sa mga kaubasan.

18 Dili kamo magtugut nga si Esekias
magsugyot sa inyo, nga nagasiling : si

lehoba magaluwas sa aton. Ang mga
dios sang mga katawohan i nagluwas
sila bala sang tagsatagsa sa iya duta sa

kamut sang hari sa Asur ?

19 I Diin bala ang mga dios sa Ha-
mat kag sa Arpad ? l Diin bala ang
mga dios sa Separbaim ? i Nagluwas
bala sila sa Samaria sa akon kamut ?

20 i Mga sin-o bala sang tanan nga
mga dios sining mga kadutaan, nga nag-
luwas sa ila duta sa akon kamut, agud
nga si lehoba magluwas sa akon kamut
sa lerusalem ?

"

21 Kag naghilipus sila kag wala sila

magsabat sa iya sing polong ; kay may
sogo sang hari, nga nagasiling :

" Indi

kamo magsalabat sa iya."

22 Kag si Eliakim, nga anak ni Hilkia,

nga tululinan sang balay, kag si Sebna,
nga eskriba, kag si loah, nga anak ni

Asap nga manugsulat sang mga Kronika,
nag-alabut kay Esekias nga gisi ang ila

mga panapton, kag ginpatpat nila sa iya

ang mga polong ni Rabsake. <

0*7 KAG nahanabu nga, sang nabati-
^' an />// sang hari nga si Esekias,
gingisi niya ang iya mga panapton, kag
nagputus sia sang panapton nga masi-
nakiton, kag nagsulud sia sa Balay ni

lehoba.
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2 Kag ginpadala niya si liiakim, nga
tululinan sang bald}-, kag si Sebna nga
eskriba, kagang mga tigulang sang mga
saserdote, nga mga nagputus sang pa-

napton nga masinakiton, kay Isaias nga
manalagna, nga anak ni Amos

;

3 Kag nagsililing sila sa iya :
" Amo

ining ginasiling ni Esekias : Ini nga adlaw
among adlaw sa kalisdanan, sa sabdong
kag sa pagpakahuya ; kay ang mga anak
nag-alabut tubtub sa pagkatawo, kag
waiay mga kusug nga sa pag-anak.

4 Aylian nagpamati kunta si lehoba,
nga imo Dios, sang mga polong ni Rab-
sake, nga ginpadala sang hari sa Asm%
nga iya ginoo, sa pagpasipala sa Dios
nga buhi, kag nga magasabdong sia sang
mga polong nga nabatian ni lehoba, nga
imo Dios. Ngani, magbayaw-ka sing isa

ka pangamuyo timgud sa mga nabilin

nga yaii pa sila."

5 Kag nag-alabut ang mga aiagad ni

Esekias kay Isaias.

6 Kag si Isaias nagsiling sa ila : "Amo
ini ang pagaisiling ninyo sa inyo ginoo

:

Amo ining ginasiling ni lehoba : Indi

ka magkahadluk tungud sang mga po-
long nga nabatian mo, nga sa ila ginpa-

kahuy-an ako sang mga aiagad sang hari

sa Asur.

7 Yari karon, magabutang ako sa iya

sing isa ka espiritu, kag magapamati sia

sing higonghigong, kag magabalik sia

sa iya duta, kag pagahimoon ko nga sa

iya duta mapukan sia sa hinganiban."
8 Kag nagpauli si Rabsake, kag nakita

niya ang hari sa Asur, nga nagaaway
sa Libna ; kay nabatian niya nga sia

nagtaliwan sa Lakis.

9 Kag nabatian niya ang siling naha-
nungud kay Tiraka, nga hari sa Kus

:

Naggowa sia nga sa pagpakigaway sa

imo, sang pagkabati niya smi. Kag nag-
padala sia liwan sing mga manugbalita
kay Esekias, nga nagasiling

:

10 " Amo ining pagaisiling ninyo kay
Esekias, nga hari sa luda, nga nagasi-
ling : Indi ka magpalimbong sa imo Dios,
nga sa iya nagasalig ka, nga sa pagsiling

:

Ang lerusalem indi pagitugyan sa ka-
mut sang hari sa Asur.

11 Yari karon, ikaw nakabati sang
ginhilimo sang mga hari sa Asur sa ta-

nan nga mga duta, nga gintagudilian
nila sila ; kag ikaw, i pagaluwason ka
bala ? i

12 iGinluwas Dala sila sang mga

dios sang mga katawohan, nga ginpan-
laglag sang akon mga ginikanan, nga
amo ang Gosan, kag ang Haran, kag ang
Resep, kag ang mga inanak ni Edom
nga yadto sa Telasar ?

13 ^Diin bala ang hari sa Hamat, kag
ang hari sa Arpad, kag ang hari sang
banwa sa Separbaim, sa Hena, kag sa
Eba ?

"

14 Kag ginbaton ni Esekias ang sulat

sa kaniut sang mga manugbalita ; kag
ginbasa niya sia ; kag nagsaka sia sa

Balay ni lehoba, kag ginbilad niya sia

sa atubangan ni lehoba.

15 Kag nagpangamuj'^o si Esekias kay
lehoba, nga nagasiling

:

16 *' lehoba sang Sebaot, nga Dios ni

Israel, nga nagapuyo ka sa tunga sang"

mga kerubin, ikaw lamang among Dios
sang tanannga mga ginharian sang duta;
ikaw ang naghimo sang langit kag sang,

duta.

17 Ilingig, oh lehoba, ang imo idulu-

ngug, kag magpamati-ka. Muklata, oh
lehoba, ang imo mga mata, kag magtu-
luk-ka, kag magpamati sang tanan nga:

mga polong ni Senakerib, nga nagpadala
sia sa pagpakahuya sa Dios nga buhi.

18 Matuud, oh lehoba, nga ang mga
hari sa Asur naghapay sang tanan nga
mga katawohan, kag sang ila mga duta ;

19 Kag nga gintugyan nila sa kalayo-

ang ila mga dios, tungud kay indi m.ga:

dios sila, kondi binuhatan sang mga ka-
mut sang tawo nga kahoy kag nga bato,

kag ginlaglag nila sila,

20 Busa karon, lehoba nga Dios na-
mon, luwasa kami sa i3''a kamut, agud
nga magkilala ang tanan nga mga gin--

harian sang duta, nga ikaw lamang, le-

hoba, among Dios."

21 Kag si Isaias, nga anak ni Amos,,
nagpadala sa pagsiling kay Esekias:
" Amo ining ginasiling ni lehoba, nga
Dios sa Israel : Ang gin-ampo mo sa

akon nahanungud kay Senakerib, nga
hari sa Asur, ginpa?natian ko.

22 Ini among polong ni lehoba nga
ginahambal batok sa iya: Gintamay
ka kag ginpasipalahan ka sang ulay nga
anak nga babae sa Sion : naglungo sang,

iya oio sa olelie nimo ang anak nga ba-

bae sa lerusalem.

23 I Sa kay sin-o bala nagpasipala ka
kag nagpakahuya ka ? i Kag batok kay
sin-o bala nagbayaw ka sang imo ti-
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ngug ? Ginbayaw mo sa mataas ang imo
mga mata batok sa Balaan sa Israel.

24 Sa kamut sang imo mga alagad
ginpasipalahan mo ang Ginoo, kag nag-
siling ka : Sa kadamuon sang akon mga
kanga magataklad ako sa mga putokpu-
tokan sang mga bukid, sa mga bahin sa

suiiid gid sang Libano. Pagautdon ko
ang iya mga labing mataas nga mga
sedro, ang iya mga sipres nga pinili

;

magalambut ako sa iya katapusan nga
putokputokan, sa talon sang iya katam-
nan.

25 Ako nagkutkut, kag naginum ako
sang mga tubig ; kag pagapanialhon ko
sa mga dapadapa sang akon mga tiii ang
tanan nga mga suba sa Mats or.

26 I Wala ka bala makabati nga dugay
na nga mga panag-on ginhimo ko ini,

nga sa mga adlaw nga daan ginhuman
ko ini ? Kag karon ginapakari ko ini,

kag didto ikaw sa paghapay sang mga
kabanwaanan nga mabakud sa mga ti-

numpok sang mga nagub-an.

27 Kag ang iya mga pumuluyo, mga
malip-ot sing mga karaut, mga linapyo,

kag mga pinanghapay, nga sila kasubung
sang tiilamon sang latagon kag sang
gamhon nga linghod, suhung sang hila-

mon sa mga atup, kag sang patiibas nga
laya, sa wala pa magulang.

28 Nahibaloan ko ang imo pagpaham-
tang, ang imo paggowa, kag ang imo
pagsulud kag ang imo kasingkal batok
sa akon,

29 Tungud kay naakig ka batok sa
akon, kag ang imo pagkabugalon nag-
saka sa akon mga idulungug, ako maga-
butang sang akon tohog sa imo mga
ilong, kag ang akon bokado sa imo mga
bibig, kag pagapabalikon ko ikaw sa
dalan sa diin ikaw naghalin.

30 Kag ini magamangintanda sa imo :

Ini nga tuig m.agakaon ka sang maga-
tubo sa iya kaugalingon, kag sa ika-

duha ka tuig sang nagatubo sa iya kau-
galingon ; kag sa ikatio ka tuig maga-
sab-ug kamo kag magaani kamo, kag
magatalanum kamo sang mga kaubasan,
kag magakaoii kamo sang bunga nila,

31 Kag nahanungjd saig nakapalagyo
sa balay ni luda^ ang nasalin sang nabi-
lin sa iya, magapangamut liwan sa ida-

lum, kag magadala sing bunga sa iba-

baw.
32 Kay magagowa sa lerusaiem ang

isa ka nabilin, kag sa bukid sa Sion, ang

mga nagapalalagyo. Ang kaimon ni

leboba sang Sebaot magahimo sini.

33 Tungud sini nagasiling si lehoba
nahanungad sang hari sa Asur sing su-
bung sini : Indi sia magaabut sa sini

nga banwa, bisan magapana sia sang
mga baslay sa iya ; indi magapakita sa
atubangan niya ang taming, bisan maga-
patindug sia sing tap-ok batok sa iya.

34 Sa dalan nga iya ginkarian, maga-
balik sia, kag indi sia magaabut sa sini

nga banwa, siling ni lehoba
;

35 Kay pagatabangan ko ini nga ban-
wa nga sa pagluwas sa iya tungud sa
kabangdanan sa akon, kag tungud sa ka-
bangdanan ni Dabid, nga akon alagad."

36 Kag naggowa ang manugtunda ni

lehoba, kag ginpilas niya sa dulugan
sang Asur ang isa ka gatus kawaloan
kag lima ka libo ; kag sang pagbangon
nila sang kaagahon, yari karon, nga ta-

nan sila mga lawas nga patay.

37 Kag si Senakerib, nga hari sa
Asur, nagpatindug sia sang dulugan, kag
naglakat kag nagbalik, kag nagpuyo sia

sa Ninibe.

38 Kag nahanabu, sung nagayaub sia

sa balay ni Nisrok, nga iya dios, nga si

Adromelek kag si Sareser, nga iya mga
anak, nagpilas sa iya sa hinganiban, kag
nagpalagyo sila sa Ararat ; kag naghari
nga salili niya si Esar-hadon, nga iya
anak.

Balatian ni Esekias kag makatilintala nga pag-

ayo sa iya.

00 SA sadtong mga adlaw nagbalati-^O an sa kamatayon si Esekias. Kag
nag-abut sa iya si Isaias nga manalagna,
nga anak ni Amos, kag nagsiling sa iya :

" Amo ining ginasiling ni lehoba : Himo-
sa ang imo balay, kag mamatay ka, kag
indi ka magakabuhi."

2 Kag ginliso ni Esekias ang iya na-
wung sa dingding, kag nagpangamuyo
sia kay lehoba,

3 Kag nagsiling: " Ginaampo ko sa
imo, oh lehoba, nga magpanumdum ka,

nga nagalakat ako sa atubangan mo sa

kamatooran kag lubus nga tagiposoon,
kag nga ginhimo ko ang maayo sa imo
mga m-ata." Kag naghibi si Esekias sa

isa ka daku nga paghibi.

4 Kag nag-abut ang polong ni lehoba
kay Isaias, nga nagasiling:

5 " Lakat-ka kag isiling kay Esekias

:
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38.6. SI JSAIAS. 39.1.

Amo ining ginasiling ni lehoba, ang
Dios ni Dabid, nga imo amay : Gin-
pamatian ko ang imo pangamuyo, kag
nakita ko ang imo mga luha. Yari
karon, nga ako nagadugang sa imo mga
adlaw sing napulo kag lima ka tuig.

6 Kag pagaluwason ko ikaw, kag ini

nga banwa, sa kamut sang hari sa Asur

;

kag pagatabangan ko ini nga banwa.

7 Kag ini mangintanda sa imo gikan

kay lehoba, nga pagahimooii ni lehoba
ang iya ginmitlang.

8 Yari karon, ginapabalik ko sa na-

pulo ka alintaga, ang landong sang
mga inalintaga, nga nagpanaug sa mga
alintaga ni Akas, tungud sang adlaw."
Kag ang adlaw ginpabalik sing napulo
ka alintaga sa mga alintaga nga kina-

papanaug na.

Kalantahon ni Esekias.

9 Sulat ni Esekias, nga hari sa luda,

sang nagbalatian sia kag nag-ayo sa iya

balatian.

10 Ako nagsiling: Sa kalinong sang
akon mga adlaw, dapat nga magkadto
ako

Sa mga gawang sang lulubngan.
Gindumilian ako sang nabilin

sang akon mga tuig,

11 Nagsiling ako: Indi ko makita si

lehoba,
Si lehoba sa duta sang mga naga-

kalabuhi.
Upud ang mga pumuluyo sa duug
nga didto magauntat ang tanan
indi na ako makakita sang mga
tawo.

12 Ang akon puluy-an gingabut, kag
ginhalin nga malayo sa akon,

Subung sang payag sang manug-
bantay sang hayup

:

Subung sang manughabol ginlikis

ko ang akon kabuhi : pagapabu-
lagon niya ako sa pugawa ;

Pagatapuson mo ako sa adlaw
tubtub sa gab-i.

13 Ginhulat ko tubtub sa aga. Su-
bung sang isa ka leon ginaboong niya
ang tanan ko nga mga tul-an :

Sa aga tubtub sa gab-i pagatapu-
son mo ako.

14 Subung sang talimbabatang, su-

bung sang dugwak naghuni ako.

Nagabakho ako subung sang sa-

lampati : " ginpanglapyo ang
akon mga mata sa pagtangla

;

Oh lehoba, ako sa kalilisdan ; mag-
manugpangako-ka sa akon."

15 i Ano bala ang pagaisiling ko ? Sia
naghambal sa akon, kag sia gid ang
naghimo sini.

Magalakat ako sing mapainubuson
gid sa tanan ko nga mga adlaw
bangud sang kapaitan sang akon
kaiag.

16 Oh Ginoo, tungud sini nga mga
butang nagakalabuhi ang mga tawo

Kag sa tanan nila yara ang kabuhi
sang akon espiritu

;

Tungud sini migpahauli-ka sa a-

kon, kag pagbuhion-mo ako.

17 Yari karon nga sa paghidaet sadto
didto ako sa kapaitan, sa kapaitan.

Apang ikaw tungud sang imo gug-
ma, nagluwas ka sang akon ka-

iag sa boho sang kalaglagan,

Kay ginhaboy mo sa imo likod ang
tanan nakon nga mga sala.

18 Kay ang lulubngan indi nagada-
yaw sa imo, bisan magolog sa imo ang
kamatayon,

Ang mga nagapalanaug sa boho
indi magahulat sa imo kama-
tooran.

19 Ang nagakabuhi, ang nagakabuhi,
ini sia magadayaw sa imo, subung sa

akon karon nga adlaw
;

Ang amay magapahibalo sang imo
kamatooran sa mga anak.

20 Si lehoba iiahauda sa pagluwas sa

akon :

Kag magakuting kita sang mga
kuerda sang aton mga tulungon

Sa tanan nga mga adlaw sang aton
kabuhi sa Balaj'- ni lehoba.

21 Kag ginasiling ni Isaias :
" Magkuha

sing tinapay nga igos, kag ihampol sia

sa pilas, kag magaayo sia.

22 Kag nagsiling man si Esekias:

"iAno bala nga tanda nga magasaka
ako sa Balay ni lehoba ?

"

Ang mga manugkagon sa Babiionia pa lerusalem.

Bugal ni Esekias.

QQ SA sadtong panag-on si Merodak-
*^^ Baladan, nga anak niBaladan, nga
hari sa Babiionia, nagpadala sing mga
sulat kag isa ka dulot kay Esekias, kay
nabatian niya nga nagbalatian sia, kag
nga nag-ayo sia.
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2 Kag nagkalipay si Esekias baiigud
sa ila ; kag ginpakita niya sa ila ang
balay sang iya mga malahalon nga mga
butang: ang pilak kag ang bulawan,
kag ang mga pahamut, kag ang mga
lana nga mahamut, kag angbug-os niya
nga balay sa mga hinganiban, kag ang
tanan nga yara sa iya mga bahandi.
Wala gid sing bisan ano nga wala pag-
ipakita sa ila ni Esekias sa iya bala^^

kag sa bug-OS niya nga ginharian.

3 Kag ang manalagna nga si Isaias

nagkadto sa hari nga si Esekias, kag nag-
siling sa iya :

"
I Anong ginasiling bala

sadtong mga lalaki, kag sa diin sila nag-
gilikan pakari sa imo ?

" Kag si Esekias
nagsabat :

" Nagkalari sila sa akon sa

duta nga malayo. sa Babilonia,"

4 Kag sia nagsiling :
"

i Anong nakita
nila bala sa imo balay ?

" Kag nagsiling

si Esekias: " Nakita nila ang tanan nga
yari sa akon balay ; wala gid sing ano
sa akon mga bahandi, nga wala ko ig-

pakita sa ila.'

5 Kag si Isaias nagsiling kay Esekias
" Pamatii ang polong ni lehoba sang
Sebaot

:

6 Yari karon, nagaalabut ang mga
adlaw nga ang tanan nga yara sa imo
balay kag ang ginbahandisang imo mga
ginikanan tubtub karon pagadal-on sa

Babilonia, nga wala gid sing mabilin,
siling ni lehoba.

7 Ang imo mga anak, nga naggulowa
sa imo, nga glnpanganak mo, pagakuha-
on sila, kag magamanginkapon sila sa
harianon nga balay sang hari sa Babi-
lonia."

8 Kag si Esekias nagsiling kay Isaias :

" Ang polong ni lehoba, nga ginhambal
mo, maayo." Kag nagsiling pa sia

:

*' Magamanginpaghidaet kag kalig-onan
kunta sa akon mga kaadlawan."

Ang pagiuwas nga sinaad sa bsnwa sa Israel.

Ar\ PAGLIPAYON-NINYO, pagli-
• ^ payon-ninyo ang akon banwa^

siling sang inyo Dios.
2 Hambal-kamo sa tagiposoon sang

lerusalem kag magsingit sa iya, nga
ang iya panag-on sa pag-awayan natu-
man na, nga ang iya sala napatawad na

;

nga nabaton niya sa kamut ni lehoba
ang dapli tungud sang tanan niya nga
mga sala.

3 Tingug sang nagasingit nagasiling :

*' laman-ninyo ang dalan ni lehoba sa
kahanayakan, tadlunga-ninyo sa kami-

! ngawan ang dalan sang aton Dios.

4 Ang tanan nga nalupyakan pagapa-
taason kag pagpanubuon ang tanan
nga bukid kag ang tanan nga bakolod,
kag ang mga duug nga bukidbukid ma-
nginpatag kag ang mga duug nga kudol-
kudol manginmanubo.

5 Kag magapahayag ang himaya ni
lehoba, kag makakita sa iya sing tingub
gid ang tanan nga unud; kay ginhambal
sang baba ni lehoba."

6 Ang tingug sang nagahambal vaga-
siliyig : " Singit-ka." Kag ang isa naga-
siling :

"
i Ano bala ang igasingit ko ?

"

" Ang tanan nga unud hilamon, kag
ang tanan nga ila katahum, sabung sang

I

buiak sang latagon. .

7 Ang hilamon nagakalaya kag ang
bulak magakalayong, kon ang hangin ni

lehoba maghuyup sa iya. Sa pagkama-
tuud gid, ang banwa among hilamon.

! 8 Ang hilamon nagakalaya, ang bulak
1 nagakalayong ; apang ang polong sang
amon Dios nagapadayon sa gihapon."

I

9 Taklad-ka sa ibabaw sang isa ka
:

bukid nga mataas, manugbantala sang
mga maayong balita, oh Sion. Baskuga
gid ang imo tingug, manugbalita sang

I

mga maayong balita, lerusalem. Bas-
kuga sia, indi ka magkahadluk. Isiling-

j

mo sa mga kabanwaanan sa luda :
" Ya-

j

ri karon ang inyo Dios."
10 Yari karon ang Ginoo nga si leho-

ba nagakari nga may kagamhanan, kag
i ang iya butkon nagaginoo nga sa iya:

;
yari karon, nga ang iya sohoi upud sa
iya, kag ang iya balus sa atubangan
niya

' II Subung sang manugbantay sang
hayup magapahalab sia sang iya pina-

1
nong ; sa ij^a butkon pagatiponon niya

I

ang mga kordero, kag sa iya dughan
j

pagadalhon niya sila ; igadul-ong niya
]
sing mahinay gid ang mga gatasan.

Gahum sang Dios ; kadayawan sang mga binuhat.

. 12 I Sin-o bala ang nagtakus sang mga
tubig sa iya tapnay, kag nagtakus sang

j

mga langit sang iya dangaw, kag nag-
tipon sa isa ka talaksan sang tanan nga

;

yab-ok sang duta ? i Sin-o bala ang
[

nagtimbang sang mga bukid sa kaw-it,

;
kag ang mga kabakoloran sa timba-

' ngan ?
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13 ,jSin-o bala ang nagtakus sang
Espiritu ni Ichoba, kag sin-o bala ang
manuglaygay niya sa pagpakilala sa iya ?

14 Sa kay sin-o bala sia nagpakisayud,
agud nga paghatagan sia sing ihibalo,

kag nga pagtudloan sia sang banas sang
katadlungan, kag nga pagtudloan sia

sing kinaadman kag nga pagpakilalahon
sia sang banas sang ihibalo ?

15 Yari karon, nga ang mga katawo-
han pagakabigon subung sang isa ka
tolo sang isa ka toong, kag subung sang
yab-ok sa isa ka timbangan ; yari karon,
nga ginahakwat niya ang mga pulo
subung sang yab-ok nga malom-ok.

16 Kag ang Libano indi mangintuman
nga sa kalayo, kag ang tanan nga mga
kasapatan nga yadto didto indi igo nga
sa halad nga sinun© g.

17 Subung sang wala ang tanan nga
mga katawohan sa atubangan niya ; kag
sa iya ginakabig sila nga labing kubus
sa kadayav.'an kag sa wala.

18 Busa, I Sa kay sin-o bala igapa-
angay niya ang Dies ? Kag i ano bala
nga larawan pagaiaman ninyo sa iya ?

19 Ang m.anugtugi nagatunaw sang
isa ka larawan nga tinunaw, ang manug-
salsal sang pilak nagahalup sa iya sing
bulawan, kag nagatunaw sa iya sing

mga talikala nga pilak.

20 Ang tama ka imol nga sa amo nga
halad nagapili sia sing kahoy nga indi

maggabok ; nagapangita sia sing isa ka
sampaton nga panday nga maghimo sa

iya sing isa ka larawan, nga indi mag-
giho.

21 I Wala bala kamo makahibalo ?

? Wala bala kamo makabati ? i Wala
bala kamo pagbantalai sini kutub sang
ginsuguran ? i Wala bala kamo maka-
hangup sang mga sadsaran sang duta?

22 Sia nagahngkok sa ibabaw sang
natipolonan sang duta, nga ang iya mga
pumuluyo, subung sila sang mga apan

;

nga nagahumlad sia sang kalangitan
subung sang isa ka hinabol nga manipis,
nga nagabuklad sa ila subung sang isa

ka layanglayang nga puluy-an
;

23 Nga ginahimo niya ang mga
dunganon nga kaangay sa indi amo, kag
nga ginahimo niya ang mga hukom sang
duta nga subung sang wala.

24 Halus nga matanum sila, halusnga
masab-ug sila, halus nga makagamut
ang iya puno sa duta, nga sia nagahuyup
lamang batok sa ila, kag sila nagaka-

laya, kag ang alimpulos nagadala sa ila

subung sang dagami.
25 Busa, isa kay sin-o bala ninyo

ako ipaangay, agud nga manginkaangay
ako sa iya? siling sang Balaan.

26 Itangla-ninyo ang inyo mga mata,
kag tub ka-ninyo. i Sin-o bala ang nag-
tuga sini nga mga butang? Sia ang
nagapagowa sa ngalan sang ila kasolda-
dosan, nga sa tanan nagatawag sia sa ila

mga ngalan ; wala gid sing makulang sa

kabangdanan sang pagkadaku sang iya

gahuni kag sang kagamhanan sang iya

kusug.

27 iKay ngaa nagasiling ka, oh
lakob, kag nagahambal ka sing subung,
Israel: "Ang akon dalan natago kay
lehoba kag ang akon katadlungan naga-
ligad nga wain ;;/rt/o27-z sang akon Dios ?

"

28 I Wala ka bala makahibalo, wala
ka bala makabati nga si lehoba among
Dios nga walay katubtuban, nga sia

nagtuga sang mga ukbung sang duta ?

Wala sia pagbudlaya, bisan paghapoa;
dimatunkad ang iya ihibalo.

29 Sia nagahatag sing kusug sa gina-
budlay, kag nagapadamu sang kabaskug
sa wala sing kusug.

30 Ang mga pamatan-on ginabudlay
kag ginahapo ; ang mga hamtong naga-
kalapukan

;

31 Apang ang mga nagahululat kay
lehoba, nagasuklub sing bago nga mga
kusug; nagatimbook sila nga may mga
pakpak subung sang mga agila ; naga-
dinalagan sila, kag indi sila ginahapo

;

nagalalakat sila, kag indi sila ginabud-
lay.

Si lehoba lamang amons Dios, sa iya gM
nagasalig ang Israel.

AA MGA pulo, hipus-kamo sa atuba-
^r\ ngan nakon, kag raagsuklub ang
mga banwa sing bag-onga kusug; mag-
kalari sila, kag niyan maghalambal sila.

Magpalapit kita sing tingub sa paghu-
kom.

2 i Sin-o bala ang nagpamata, sa

Sidlangan, sang ginatawag sang kata-

rungan sa iya mga tikang? Ginatugyan
niya sa iya ang mga katawohan, kag
ginapaginoo niya sia sa mga hari ; kag
ginatugyan niya sila sa iya hinganiban
subung sang yab-ok, sa iya pana subung
sang dagami nga ginapalis.

3 Magalagas sia sa ila ; magaagi sia
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sa paghidaet sa banas, sa diin nga ang
iya mga tiil wala raakaglakat.

4 I Sin-o bala ang nagbuhut kag nag-
himo sini? Ang nagtawag sang mga
kaliwatan kutub sang ginsuguran, ako si

lehoba, ang nabauna, kag ako amo gid

ang kaupud sang mga naolehe.

5 Ang mga kapiiloan nakakita sini,

kag nagakaiahadluk sila ; ang mga uk-

bung sang duta nagakulurug : nagapa-
lapit sila, kag nagalambut sila.

6 Nagabululigay ang isa sa isa ; ang
tagsatagsa nagasiling sa iya utud :

" Pagpanikasug-ka."

7 Ang panday nagapabaskug sa ma-
nugsalsal sang pilak ; ang nagapahining
nga may pakang, 7iagapahashig sa naga-
papa sa landasan ; sia nagasiling naha-
nungud sang sinoldahan :

" Maayo na
sia "; kag ginpalig-on nij^a ini sang mga
lansang, agud nga indi makagiiio.

8 Apang ikaw, Israel, alagad ko,

lakob, nga akon ikaw ginpili, nga kaliwat
ni Abraham nga akon abyan,

9 Ikaw nga ginkuha ko sa mga uk-
bung sang duta, ikaw nga gintawag ko
gikan sa tunga sang iya mga piwmluyo
nga ginpain, kag nga sa iya nagsiling

ako :
" Ikaw among akon alagad : gin-

pili ko ikaw, kag wall ko ikaw ig-

sikway."
10 indi ka mahadluk, ka}' ako naga-

upud sa imo : indi ka magpakalapyo,
kay ako amo ang imo Dios ; nagapalig-
on ako sa imo : hoo, nagabulig ako sa

imo ; hoo, ginaagobay ko ikaw sang too
sang akon katarungan.

11 Yari karon, ang tanan nga naga-
kainii batok sa imo pagapakahuy-an
kag pagapasalimoangon sila : mangin-
subung siia sang wala, kag magakaia-
dula sila, aiig imo mga kasumpung.

12 lagapaiigitaon mo sila, kag indi

mo sila makita, ang mga may kasuayon
sa imo ; manginsubung sila sang indi

amo, kag subung sang wala, ang mga
nagapakigaway sa imo.

13 Kay ako si lehoba ang imo Dios,
nga nagauyat sa imo sa kamut nga too,

kag nga nagasiling sa imo : Indi ka
mahadluk, ako amo ang nagatabang sa

imo.
14 Indi ka mahadluk, ulud ni lakob,

mga tinawo sa Israel : ako amo ang na-
gatabang sa imo, siling ni lehoba, kag
ang imo Mamamawi amo ang Balaan sa
Israel.

15 Yari karon, ako nagahimo sa imo
nga ililinas nga matalum nga bag-o,

nga may mga ngipon nga duha sing
sulab ; magalinas ka sing mga bukid
kag pagadugmukon mo sila, kag ang
mga kabakoloran pagahimoon mo su-

bung sang alikabo.

16 Pagapahanginan mo sila, kag pa-
gadal-on sila sang ban gin, kag pagaiwa-
raag sila sang alimpulos ; kag ikaw
magapangalipay kay lehoba, rnagahi-

maya ka sa Balaan sa Israel.

17 Ang mga nalisdan kag ang mga
makalo'ooy nagapalangita sing tubig
kag wala na, nga ang ila dila nagarnala
sa kauhaw ; ako, si lehoba, magapamati
sa ila ; ako, ang Dios ni Israel, indi mag-
biya sa ila.

lo Pagapatubdon ko ang mga suba
sa mga putokputokan nga hinublasan,

kag ang mga tuburan sa tunga sang
mga nalupyakan

;
pagabaylohan ko ang

kahanayakan sa mga punong sang mga
tubig; kag ang duta nga kigas sa mga
iligan sang mga tubig.

19 Igapahamtang ko sa kahanayakan
ang sedro, ang kahoy nga Sitim, ang
mirto, kag ang kahoy sa lana ; igabu-
tang ko sa kamingawau ang sipres, ang
abeto, kag ang alamo kag ang boks
sing tingub.

20 Agud nga makita nila, kag maki-
lala nila, kag mapamalandong nila, kag
raahangup nila sing tingub, nga ang
kamut ni lehoba nagahimo sini, kag
nga ang Balaan sa Israel nagtuga sini.

21 Paatubanga-ninyo ang inyo kasa-
ba, siling ni lehoba ; ipakita-ninyo ang
inyo mga katarungan, siling sang hari

ni lakob.
22 Igapakita nila sila, kag ipahibalo

nila sa amon ang magaabut. Ang mga
nabauna ^ sin-o bala sila? Ibantala-

ninyo ini, kag pagaibutang namon ang
amon tagiposoon sa iya ; kag mahiba-
loan namon ang iya katapusan ; kon
ipahangup sa amon ang mga butang
nga magaabut.

23 Igabantala sa amon ang mga
butang nga magaabut sa olehe, agud
nga mahibaloan namon nga kamo
amo ang mga dios. Kag maghimo-kamo
sing maayo kon sing malain, kag maga-
kalatingala kami sini kag pagapama-
landongoa namon sia sing tingub gid.

24 Yari karon, nga kamo mga kaa-
tigay sa indi amo, kag ang inyo mga

873



41.25. SI ISAIAS. 42. 16.

l)inuhatan sa wala. Kalangil-aran ang
nagapili sa inyo.

25 Sa Aminhan ginapukan ko sia,

kag naiiakari sia, sa Bulutlakan sang
adlaw nagatawag sia sang akon ngalan;
kag nagalakat sia sa ibabaw sang mga
dunganon subung sang sa ibabaw sang
lunang, kag subung sang paglapak sang
nianinihoon sang lunang.
26 I Sin-o bala ang nagbantala sini

kutub sang ginsuguran, agud nga
makahibalo kamo sini ; kag kutub sadto,
agud nga magsiling kami :

" Matarung
ini." Apang walay sin-o nga magban-
tala; walay sin-o nga magpabangup sini,

walay sin-o nga makabati sang inyo
mga- pinolongan.

27 Amo ako ang nahauna, nga nagsi-

ling sa Sion :
" Yari karon, yari diri

sila"; kag sa lerusalem ginahatag ko
ang isa ka manugbalita sang mga
maayo nga balita.

28 Nagatulok ako. . . Walay sin-o ; kag
sa tunga nila wala gid sing manug-
laygay, nga sarang ko mapamangkotan,
kag nga nagasabat.

29 Yari karon, tanan sila kadaya-
wan, ang binuhatan nila wala, ang
ila mga larav/an nga tinunaw hangin
iamang kag walay suliid.

kng alagad ni lefaoba.

^Q YARI karon ang akon alagad, ako
s"^ nagasakdag sa iya ; sia ang akon

pinili, nga sa iya ang akon kalag na-
hamuut

;
ginbutang ko sa ibabaw niya

ang akon Espiritu, magapahayag sia

sing katarungan sa mga katawohan.

2 Indi sia magasingit, bisan magapa-
taas sang iya tingug, bisan magpabati
sia sa iya sa mga dalan.

3 Ang kawayan nga basag indi niya
pagbalion, kag ang pabilo nga nagadab-
dab sing pirot indi niya pagpalongon

;

magapahayag sia sang katadluiigan
sono sang kamatooran.

4 Indi sia magaluya, bisan pagalapyo-
on, tubtub nga matukud niya sa duta ang
katarungan ; kag ang mga kapuloan
magahululat sang iya kasogoan.

5 Amo ining ginasiling sang Dios
jiga si lehoba, nga nagtuga sang langit,

nga naghumlad sa ila ; nga nagpalapad
sang duta pati ang nagatubo sa iya, nga
nagahatag sing gininhawa sa banwa

nga yara sa iya, kag sing huyup sa mga
nagalalakat sa iya.

6 Ako, si lehoba, nga nagtawag sa
imo sa katarungan, kag ginuyatan ko
ikaw sa kamut, ginbantayan ko ikaw,
kag ginhimo ko ikaw nga katipan sang
banwa, kapawa sang mga katawohan,

7 Agud nga pamuklaton mo ang mga
mata nga bulag, agud nga pagpagowa-
on mo sa bilangoan ang mga binilango,

kag sa balay nga bilangoan ang mga
pumuluyo sa mga kadudulman.

8 Ako amo si lehoba : amo ini ang
akon ngalan kag sa iban dili ko pagi^
hatag ang akon himaya, bisan ang akon
kadayawan sa mga larawan nga tinig-

ban.

9 Ang mga butang nga mga naha-
una, yari karon, nag-alabut sila, kag
ako nagabalita sing mga bag-ong bu-
tang ; sa wala pa sia magtiibo, ginapa-
hibalo ko sila sa inj'^o.

10 Pag-ambahan-kamo kay lehoba
sing isa ka bag-ong kalantahon, pag-am-
bahana ang iya pagdayaw sa ukbung
sang duta, kamo nga nagadululhog sa

dagat, kag ang tanan nga yara sa iya,

mga kapuloan, kag kamo nga mga
pumuluyo sa ila.

11 Magabalayaw sang tingug ang ka-

hanayakan kag ang iya mga kabanwa-
anan, nga nagapuyo sa Kedar ; mag-
ambahan sa kalipay ang mga pumu-
luyo sang Sela, nga kutub sa putok-
putokan sang mga bukid magsiningit
sila.

12 Hatagan nila sing himaya si leho-
ba, kag ibantala nila ang iya kadaya-
wan sa mga kapuloan.

13 Si lehoha magagowa subung sang
mandadaug, kag subung sang tawo
sa pag-awayan magapamata sia sing
kakugi, magasingit sia sa mataas nga
tingug, boo, singit nga makahahadluk,
kag magadaug sia sang iya kaaway.

14 Naghipus ako sa tanan nga panag-
on, magpahimonong ako, kag nagpu-
gung ako ; apang magasingit ako, subung
sang nagaanak : magaginhawa gid ako
kag magaponghakroy ako sing tingub

gid.

15 Pagahapayon ko ang bukid kag
ang kabakoloran

;
pagapalayaon ko ang

tanan nila nga hilamon; ang mga kasu-

baan pagahimoon ko nga mga kapuloan,
kag pagapamalahon ko ang mga punong.

16 Kag pagapalakton ko ang mga
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bulag sa dalan nga wala nila mahibaloi,

pagapatapakon ko sila sa mga banas
nga wala nila makilala ; sa atubangan
nila pagapabaylohan ko ang mga kadu-

dulman sa kapawa, kag ang mga duug
nga kodolkodol sa kapatagan. Yari
karon ang mga butang nga pagahimoon
ko, kag nga indi ko sila pagapabayaan.

17 Pagapaisolon sila, kag pagapaka-
huy-an ang mga nagasalalig sa mga la-

rawan nga tinigban, ang mga nagasi-

ling sa mga larawan nga tinunaw

:

"Mga dios kamo namon."
18 Mga bimgol, pamati-kamo ; mga

bulag, tuluk-kamo kag pagtan-aw-kamo.
19 ^'Sin-o bala ang bulag, kondi

ang akon alagad kag bungol subung
sang akon manugbalita, nga ginapadala
ko? eSin-o bala ang bulag subung
sang napuno sang mga pagkabutang?

I Sin-o bala ang bulag subung sang
alagad ni lehoba ?

20 Nagatan-aw ka sang madamu
nga mga butang, apang indi ka maka-
talupangud ; nabuksan ang imo mga
idulungug, kag wala ka magapamati.

21 Si lehoba nahamuut, tungud sang
iya katarungan, sa paghimo sang i3'a

kasogoan nga daku kag halangdon.
22 Apang ini nga banwa kinawatan

kag hinublasan. Sila nga tanan nasiod
sa mga gikab kag pinanago sa mga
bilangoan. Napanugyan sila sa panga-
wat kag wala sing sin-o nga mag-
luwas. Ginahublasan sila, kag wala
sing sin-o nga magasiling : "luli-

ninyo."

23 i Sin-o bala sa in3'o ang maga-
dungug sini, nga magatalupangud kag
magapamati nahanungud sa palaabu-
ton?

24 Sin-o bala ang nagtugyan kay
lakob, agud nga paghublasan, kag kay
Israel sa mga magapangawat sa iya ?

i Indi bala si lehoba, nga sa iya naka-
sala kita sa mga dalan nga sa ila indi

kiia magbuluut sa paglakat, bisan nagpa-
lamati kita sang iya kasogoan ?

25 Ngani, iya ginula sa ibabaw sang
banwa ang kasingkal sang iya kaakig,
kag ang paglugus sang inaway, kag gin-

tutdan niya si a batok sa iya sa bug-os nga
palibot, spang wala niya mahibaloi

;

ginsunug niya sia, spang wala sia mag-
sapak.

Si lehoba lamang ang nagbawi kay Israel.

/i O KAG karon nagasiling si lehoba,.^"^ nga nagtuga sa imo, oh lakob,
kag ang naghuman sa imo, oh Israel

:

Indi ka mahadluk, kay ako nagtubus sa^

imo ; nagtawag ako sa imo sa ngalan,.
akon ikaw.

2 Kon mag-agi ka sa mga tubig, ako-
inagaupud sa imo; kag sa mga suba,
indi ka nila masalapanan. Kon mag-agi
ka sa kalayo, indi ka masunog, bisan
ang dabdab magaupus sa imo.

3 Kay ako amo si lehoba, nga irao-

Dios, ang Balaan sa Israel, nga imo-
Manunubus. Ginhatag ko ang Egipto
nga sa imo gawad, ang Kus kag ang
Sena nga tal-us sa imo.

4 Tungud kay sa akon mga mata
mahal ka, nga talahoronka kag nga ako
nagahigugma sa imo, magahatag aka-
sing mga tawo sa tal-us sa imo, kag
mga katawohan sa baylo sang imo-
kabuhi.

5 Indi ka mahadluk, kay ako upud sa
imo

;
gikan sa Sidlangan pagadal-on ko-

diri ang irao kaliwatan, kag gikan sa
katundan pagatiponon ko ikaw.

6 Magasiling ako sa Aminhan

:

" Hatagi ", kag sa Bagatnan :
" Indi ka

magdulog. Dalha diri sa malayo ang
akon mga anak nga lalaki kag ang akon
mga anak nga babae gikan sa mga
ukbung sang duta.

7 Ang tanan nga mga ginahingadlan
sa akon ngalan kag nga sa akon himaya,,
gintuga ko nga ginhuman ko, hoo, nga
ginbuhat ko sila nga sa akon himaya."

8 Pagowaa ang banwa nga bulag nga
ma3'- mga mata, kag ang. mga bungol,
nga may mga idulungug.

9 Magtilipon ang tanan nga mga kata-

wohan sing tingub, kag magtilingub
ang tanan nga mga kabanwaanan.

i Sin-o bala ang sa tunga nila nga mag-
bantala sini ? Magpabati sila sa aton
sang mga nahaunang mga butang, nga
maghatag sila sang ila mga pagpama-
tuud kag pagapakamatarungon sila, kag
magapalamati sila kag magasililing r

" Matud ini."

10 Mga saksi ko kamo, siling ni

lehoba, kag ang akon alagad, nga gin-

pili ko, agud nga makakilala kamo kag
magtoloo kamo sa akon, kag nga maha-
ngup ninyo nga amo ako; nga una sa
akon wala gid sing Dios nga ginhuman,-.
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bisan sa olehe nakon waia gid sing

1

1

Amo ako, ako amo si lehoba ; kag
lir.vas sa akon wall sing Manluluwas.

12 Ako aixg nagbantala, kag ang nag-

luvvas, kag ang nagpahangup, kag waia
sing dumuluong nga dios sa tunga

ninyo; kag Icamo amo ang akon mga
saksi, siling ni lehoba, nga ako amo
ang Dios.

13 Bisan kutub sadtong adlaw ako
amo, Icag walay sin-o uga makaluwas sa

akon kamut; ako ang magahimo, i sin-o

bala ang magasablag sini ?

14 Amo ining ginsiling ni lelioba, nga
inyo Mamamawi, ang Balaan sa Israel

:

Bangiid sa inyo ginapadala ko sa

Eabiionia, ginapadulhog ko ang tanan
subung nga mga malalagyo upud ang

sinunog, bisan ginapadungan mo ako
sang imo mga lialad : wakl ko ikaw pag-
gamolia nga may halad nga kalan-on,
bisan ginbiidlay ko ikaiv nga may
insienso.

24 Waia ka magbakal nga sa akon sa
bili sang pilak sing kawayan nga maha-
mut, bisan ginbusug mo ako sang sapay
sang imo mga halad ; kondi gingamo mo
ako sang imo mga sala kag ginbudiay
mo ako sa imo mga kalautan.

25 Ako, ako amo ang nagapanas
sang imo mga pagkamalalison bangud
sa akon, kag indi na ako magapanum-
dum sang imo mga sala.

26 Papalianumduma ako, agud nga
magkasaba kita sing tirgub: sugid-ka,

agud nga pagpakamatarungon ka.

27 Ang imo naliauna nga amay nag-

mga Kaldeinhon, sa mga sakayan, nga
j

pakasala, kag ang imo mga manugpat
didto nabatian ang ila singit.

15 Ako si lelioba, nga inyo Balaan,

ang Magbubuhat ni Israel, nga in3^o

Hari.
16 Amo ining ginasiling ni lehoba,

ang naghimo sing dalan sa dagai kag
siig banas sa mga gamhanan nga tubig;

17 Ang nagpagowa sing kanga kag
sing kabayo, sing kasoldadosan kag
sang gah m. Nagakalapukan sila sing

tingub, indi na sila magatilindug
;

gin-

palong, sila, ginpalong subung sang
pabilo.

18 Dili magpalanumdum-kamo sang
mga nahaunang mga butang, bisan m.ag-

pamalandong-kamo sang mga dumaan
nga mga butang.

19 Yari karon, magahimo ako sing

bag-ong butang, karon nagatiibo sia.

^."Wala bala kamo makakilala sa iya?

Hoo, pagabutangan ko liwan sing dalan
ang kahanayakan, kag sing m.ga suba
ang kamuhaymuhayan.

20 Ang mga sapat sa latagon niaga-
himaya sa akon, ang mga sakai kag ang
mga abestrus, kay nagbutang ako sing

mga tubig sa kahanayakan, singmga suba
sa kamuhaymuhayan, agud nga mag-
inum ang akon banwa, ang akon pinili.

21 Ini nga banwa, nga ginhuman ko
nga sa akon, pagaisugid niya ang akon
mga kadayawan.

22 Kag indi sa akon nga ikaw naga-
tawag, oh lakob, sa bagay nga ginbud-
iay ka tungud sa akon, oh Israel.

23 V/ala mo sa akon pagdal-ha ang
mga kordero sang imo m.ga halad nga

pat naglalalis batok sa akon.
28 Kag ako nagpakahuya sang mga

dunganon sang balaan nga Puluy-an;
kag gintugyan ko si lakob sa katagudi-
lian kag si Israel sa buyayaw.

Kag pi{kaharianon sang Dios kag ang kadayawao
sang mga dicsdios.

KAG karon, pamatii, lakob, nga
akon alagad, oh Israel, nga akon

ginpili

;

2 A»io ining ginasiling ni lehoba, nga
naghimo sa imo, nga naghuman sa imo
kutub sa tiyan, nga sia nagtabang sa
imo : Bili ka mahadluk, lakob, nga
akon alagad, lesurun nga akon gin-

pili;

3 Kay ako magaula sing mga tubig sa

ibabaw sang ginauhaw, kag sing mga
ilig sa ibabaw sang duta nga mama-
la ; ang akon Espiritu igapasagahay ko
sa ibabaw sang imo kaliwatan, kag ang
akon pagpakamaayo sa ibabaw sang
mga nagagikan sa imo ;

4 Kag magatulubo sila sa tunga sang
hilamon, subung sang mga sauses sa lu-

yo sang mga ilig sang tubig.

5 Ini magasiling :
'' Iya ako ni

lehoba " ; ang isa pagatawgon sang
ngalan ni lakob, kag ang isa magasuiat,
sang iya kamut, nga kay lehoba, kag
magapadayawdayaw sia sa ngalan nga
Israel.

6 Amo ining ginasiling ni lehoba, nea
hari sa Israel, kag ang iya Mamamawi,
si lehoba sang Sebaot : Ako ang naha-
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una, kag ako ang naolehe, kag luwas sa i sa iya ; sa iya nagatutud sia sang kalayo
akon wala sing Dios,

7 iSin-o bala ang nagbantala sang
palaabntoii subung sa akon (raagpama-
tULid sini sa akon kag magpahayag sini

sa akon) kutub nga gintukud ko ang isa

ka banwa sa gihapon ? ibantala nila sa

ila ang nagaabut kag ang dapat mag-
kari.

\

8 Dili kamo magpakakulba, kag diil
|

kamo magkahadluk : i wala ko bala pag-
|

ipabati ini sa imo kag pagibantala kutub i

sadto gid? Kag kamo arao ang akon
mga saksi. ^May Dios bala luwas sa

akon? Wala sing liwan nga Batong
bantiling; wala gid ako sing nakilala.

9 Ang mga manughimo sang mga
laiav/an nga tinigban mga kadayawan
sila nga ' anan ; kag ang labing malahalon

'

sa ila mga binuhatan nga wala gid \

sing kapuslanan, sila gid among mga
;

saksi sini, sila indi makakita bisan
j

makahangup, agud nga pakahuy-an sila.
j

10 cSin-o bala ang nagahimo sing isa
'

ka dios, kon sin-o ang nagatunaw sing '

isa ka larawan nga tinigban, nga wala
\

gid sing kapuslanan?
:

IT Yari karon, ang tanan niya nga
|

mga kaupdanan pagapakahuy-an sila, '

kag ang amo gid nga mga manughimo
mga tawo sila. Tanan sila nagatili-

pon, didto sila nga nagatilindug, nga
nagakakugmat kag ginapakahuy-an sila

sing tingub.
\

12 Ang panda}^ sa salsalon naoakhno
sang wasa3% ginahimo niya sia sa mga
baga. ginahuman niya sia sa mga pa-
kang nga salsalon, kag nagapangabudlay
sia sa iya sa kusug sang iya butkon;

j

bisan pa ginagutum sia, kag wala sia I

sing kusug: kon indi sia mag-inum sing
tubig, nagaluya sia.

13 Ang panday nagauntay sang
I

lubid, nagapat-in sia sa iya sang lapis,

ginahuman niya sia sa tigib, ginabadli-
|

tan niya sia sang kompas, ginahimo niya
sila sono sa dagway sang isa ka tawo,
katulad sang kaayoayo nga tawohanon I

sa pagpuj'^o sa isa ka balay.
'

14 Nagautud sia sing mga sedro, kag
nagakuha sia sing roble kon alon, kag
ginapili niya nga sa iya sa tunga sang

;

mga kahoy sa talon ; nagatanum sia
j

sing pino, nga nagapatubo ang ulan sa I

iya.
I

15 Kag ang tawo may pagasunugon,
jkag sa iya nagakuha sia nga sa pagpainit
1

kag nagaluto sia sing tinapay; sa iya
nagahimo man sia sing isa ka dios, kag
nagayaub sia sa atubangan nij-a: sa iya
nagahimo sia sing isa ka larawan nga
tinigban kag ginasimba niya sia.

16 Ang isa ka bahin sa iya ginasunog
niya sa kalayo : sa bahin niya nagakaon
sia sing unud, nagasugba sia sing sinug-
ba, kag nagakabusug sia; nagapainit-
nit man sia kag nagasiling: *'!Oh!
nakapainitinit ako, nakita ko ang baga."

17 Kag ang iya nabilin ginahimo niya
nga isa ka dios. nga laraw^an niya nga
tinigban ; nagasimba sia sa iya kag naga-
yaub sia, kag nagaam.po sia sa iya kag
nagasiling: "Bawia ako, nga ikaw amo
ang akon dios."

t8 Wala sila sing pagkilala, wala sila

sing ihibalo, kay napangulapan ang ila

mga mata sa bagay nga indi sila maka-
kita, kag ang ila tagiposoon sa bagay
nga indi manginmaalam_ sila.

19 Wall sia magasulud sa iya tagi-

posoon, wala sing pagkilala, bisan ihibalo
sa pagsiling: "Ang bahin sini ginsunog
ko sa kalayo, kag sa ibabaw man sang
iya m.ga baga nagluto ako sing tinapay,
nagsugba ako sing unud, kag ginkaon
ko sia ; kag ang nabilin l pagahimoon
ko bala nga isa ka kaiangil-aran ? i Naga-
simba ako bala sang isa ka inutud nga
kahoy ?

"

20 Nagahalab sia sa abo, ang iya
tagiposoon nga nalimbongan nagapata-
lang sa iya ; nga indi sia makabawi sang
iya kalag, kag indi sia magsiling :

" iWala
bala sing isa ka butig nga yara sa akon
karaut nga too ?

"

Pana&d sa pa ,'luwas.—Pajpadala sa S'ro.

21 Panumduma ining mga butang,
oh lakob, Israel, kay ikaw among akon
alagad ; ako naghuman sa imo

;

ikaw amo ang akon alagad, Israel, indi
ka pagkalimtan ko.

22 Ginpanas ko, ang imo mga pag-
kamalalison subung sang gal-um nga
madamol, kag subung sang panganud
ang inio mga sala; balik-ka sa akon,
kay gintubus ko ikaw.

23 Mga langit, maghilinugyaw-kamo,
kay si lehoba naghimo si7ti. Siningit-
kamo. mga duug nga mga manubo sang
duta ; siningit-kamo sa kalipay, mga
bukid ; kamo man, talon kag ang tanan
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nga kahoy nga yara sa iya, kay si leho-

ba nastubus kay lakob, kag sa Israel

nagahimaya sia.

24 Amo ining ginasiling ni lehoba,
nga imo Mamamawi kag ang naghu-
man sa imo kutub sa tiyan :

" Amo ako
si lehoba, nga naghimo sang tanan, nga
ako lamang ang naghumlad sang mga
langit, nga nagpalapad ako sang duta,

sa akon gid kaugalingon
;

25 Nga ginaguba ko ang mga tanda
sang mga madaya, kag ginapabuang ko
ang mga manuglihi ; nga nagapaisol
ako san ^ mga maalam, kag ginabaylo-
han ko ang ila kinaadman sa kabuang;
26 Nga nagapalig-on sang polong

sang iya alagad, kag nagatuman sang
laygay sang iya mga manugbalita, nga
nagasiling sa lerusalem : Pagapiiy-an
sia ; kag sa mga kabanwaanan sa luda :

Pagapatindiigon sila liwan, kag paga-
bangonon ko liwan ang ila mga nagub-
an

;

27 Nga nagasiling sa kadadalman

:

Pagma!a-ka, kag ang imo mga suba
pagapamalahon ko

;

28 Nga nagasiling nahanungud kay
Siro :

'* Manugbantay ko sia sang kaha-
yupan, kag pagatumanon niya ang tanan
nga akon luyag, nga nagasiling sa

lerusalem: Pagapatindugon sia liwan;
kag sa Simbahan : Pagatukuron ka."

/\ F^ AMO ining ginasiling ni lehoba
« ^ sa iya hinaplas, kay Siro, nga

ginkuha ko sia sa iya kamat nga too, sa

pagsakup sing mga katawohan sa atu-

bangan niya kag sa paghubad sang mga
hawak sang mga hari, sa pagbukas
sang mga takup kag sang mga gawang
sa atubangan niya nga indi na maga-
talakup

.

2 Ako gid ang magalakat sa atuba-
ngan mo, kag pagatapanon ko ang mga
kodolkodol ;

pagaboongon ko ang mga
takup nga tumbaga, kag ang mga pintal

nga salsalon pagautdon ko.

3 Kag pagaihatag ko sa imo ang mga
bahandi sa mga duug nga madulum,
kag ang mga mangad nga natago sa

mga duug nga natago, agud nga mahi-
balo ka nga amo ako si lehoba, ang
Dios sa Israel, nga nagtawag sa imo
ngalan.

4 Bangud sang akon alagad, nga si

Jakob, kag kay Israel, nga akon pinili,

gintawag ko ikaw sa imo ngalan, kag

ginbutangan ko ikaw sing ngalan nga
dunganon sang wala mo ako makilala.

5 Ako amo si lehoba, kag wala na gid
sing iban; luwas sa akon wala sing
Dios. Ako nagwagkus sa imo, sa wala
pa ikaw makakilala sa akon

;

6 Agud nga makahibalo sila kutub sa
Bulutlakan sang adlaw, kag kutub sa
Katundan nga luwas sa akon wala sing
Dios: ako amo si lekoba, kag wala sing
iban.

7 Ako ang nagahuman sang kapawa,
kag nagatuga sang mga kadudulman;
nga nagapaninguha sing paghidaet, kag
nagatuga sang kalautan. Ako amo si

lehoba nga nagahimo sang tanan nga
mga butang.

8 Pagtubud-kamo, mga langit, sa

ibabaw, kag ang mga gal-um magula
sing katarungan ; magbukas ang duta,

kag magpamunga ang kakiwasan, kag
magpatubo sia sang katarungan sing
tingub. Ako amo si lehoba, nga nag-
tuga sini.

9 i
Kailo sang nagapakigkasaba sa iya

Magbubuhat, bika sa tunga sang mga
bika sang duta ! iMagasiling bala ang
lunang sa naghuman sa iya: ",;Anong
ginahimo mo? " Kag ang imo binuhatan

i magasiiing sia bala: "Wala sia sing
m.ga kamut ?

"

10
i
Kailo sang nagasiling sa iya

amay: "iAno bala nga nagpanganak
ka?" kag sa babae: "

i Ano bala nga
nagpamata ka? "

11 Amo ining ginasiling ni lehoba,
ang balaan sa Israel kag ang naghuman
sa iya : Pamankota-ninyo ako sang mga
butang nga nagaalabut. Igtugyan-ninyo
sa akon ang pag-alila sang akon mga
anak kag sang binuhatan sang akon
mga kamut.

12 Ginhimo kO ang duta, kag gintuga
ko sa ibabaw niya ang tawo ; amo ako,

amo ang akon mga kamut ang nagpa-
humlad sang kalangitan, kag nagsogo
ako sa bug-os niyang kasoldadosan.

13 Ako nagpukaw sa iya sa kataru-

ngan, kag pagatapanon ko ang tanan nila

nga mga dalanon ; sia amo ang magapa-
tindug sang akon banwa, kag magabuhi
sang akon mga bihag, sa wala sing bili,

kag wala sing hatag, siling ni lehoba
sang Sebaot.

14 Amo ining ginasiling ni lehoba:
Ang pangabudlayan sa Egipto, ang iba-

laligya sa Kus, kag ang mga Sabeinhon,
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mga tawQ nga mataas sing panindug,
magaliligad sa imo, kag manginimo
sila ; magasulunud siia sa imo, magaa-
lagi sila nga tinalikalaan kag magala-
yaub sila sa atubangan mo, magaampo
sila sa imo, nga nagasiling: Wala sing

Dies kondi sa imo kag nga walay liwan,

walay liwan nga Dios.

15 Sa pagkamatuud, ikaw among
Dios nga nagatago sa imo, Dios sa

Israel, Manluluwas.
16 Mga pinakahuy-an sila, hoo, mga

pinasalimoang sila nga tanan ; nagala-

lakat sila sing tingub sa salimoang,
ang mga manughimo sang mga diosdios.

17 Naluwas ang Israel kay lehoba
sa kaluwasan nga walay katubtuban

;

indi kamo magakalahuya, bisan maga-
salimoang kamo sa mga katuigan kag
sa mga katuigan.

18 Kay amo ining ginasiling ni leho-
ba, nga nagtuga sang mga kalangitan,

sia amo ang Dios nga naghuman sang
duta, kag naghimo sa iya, sia nga nag-
tukud sa iya nga wala niya sia pagtuga-
ha sa walay pulus, nga ginhuman niya
sia, agud nga pagpuy-an. Ako amo si

lehoba, kag walay iban.

19 Wala ako maghambal sa tago, sa

dung nga madulum sa duta ; wala ako
magasiling sa kaliwatan ni lakob : Pa-
ngitaa-ninyo ako sa walay pulus. Ako
amo si lehoba, nga nagahambal sing
katarungan, nga nagabantala sing katad-
lungan.
20 Pagtilingub-kamo, kag kari-kamo,

palapit-kamo sing tingub, mga nagpala-
lagyo sa mga katwohan. Wala sing
pagkilala yadtong mga nagapas-aa sing
kahoy sang ila larawan nga tinigban,
kag ang mga nag-alampo sa dios, nga
indi makaluwas.

21 Ibantala-ninyo, kag paabuta-ninyo,
kag magpakisayud sila gid sing tingub.
iSin-o bala ang nagpabati sini kutub sa
ginsuguran, kag nabantala na niya ini

kutub sadto anay ? llndi bala ako, si

lehoba ? Kag wala sing Dios luwas sa
akon, wala sing Dios nga m.atarung kag
Manluluwas luwas sa akon.

22 Balikid-kamo sa akon, kag mangin-
naluvvas-kamo, kamo nga tanan nga
mga ukbung sang duta ; kay ako among
Dies, kag wala sing iban.

23 Tungud sa akon nagsumpa ako, sa
akon baba naggowa ang katarungan,
ang isa ka polong nga indi maliv/an,nga

sa akon atubangan magapilo ang tar an
nga tuhud, nga ang tanan nga dila ma-
gakatipan sa akon sa panumpa.

24 Kag magasiling sia nahanungud sa
akon : Lamang kay lehoba yara ang ka-
tarungan kag ang kagamhanan ; sa iya
magaalabut sila ; ang tanan nga batok
sa iya nagakainit, magakalahuya sila.

25 Kay lehoba pagapakatarungon kag
magahimaya ang bug-os nga kaliwatan
ni Israel.

Pagkaholog sang mga diosdios sa Babilonia.

AC^ NAGDUKO si Bel, nagayaub si

^\J Nebo ; ang ila mga larawan ya-
ra sa mga sapat kag sa mga hayup;
ang mga ginpas-an ninyo napanlulan
ninyo subung sang lulan sa ibabaw sang
sapat nga ginabudlay.

2 Nagalayaub sila, nagaduluko sila

sing tingub gid : wala sila makaluwas
sa lulan, kag sila gid nagpalakadto sa

I

kabihagan.

3 Pamatii-ninyo ako, balay ni lakob,
kag kamo nga tanan nga nabilin sa

balay ni Israel, kamo nga mga gindala
: ko kutub sa tiyan, nga mga gindala ku-

I

tub sa sabak nga iniloy :

j
4 Tubtub sa inyo katigulangon ma-

j

nginamo ako, kag tubtub sa mga uban
pagapas-anon ko kamo. Ako naghimo
sa inyo kag ako magadala sa inj'^o, ako
magapas-an sa inyo kag magaluwas sa

I

inyo.

[ 5 i Sa kay sin-o bala ako ninyo ipa-

angay, kag ipatupung, kag ipakatulad,
agud nga manginangay kami ?

6 Ang mga liagaula sing bulawan gikan
,
sa puyo, kag nga nagatimbang sing pilak

j

sa timbangan, nagasohol sila sing isa ka
I

manugtunaw sa paghimo sing isa ka-
diosdios sa iya, agud nga magsimba sila

sa iya, hoo, nga nagayaub sila.

7 Ginahakwat nila sia, ginapas-an nila

sia, kag ginapahamtang nila sia sa iya
duug ; kag didto sia nga nagatindug,
kag indi nagagiho sia sa iya duug

:

ginasingitan sia, kag wala man sia ma-
gasabat ; indi sia nagaluwas sa iya sa
kalisdanan niya.

8 Panumduma-ninyo ini, kag magpa-
kalalaki-kamo ; mga malinapason, su-

lud-kamo sa inyo mga tagiposoon.

9 Panumduma-ninyo ang mga na-
hauna nga mga butang kutub sang sadto
gid anay ; kay ako amo ang Dios, kag
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wala sing ibaii ; ako amo ang Dios kag
wala gid sing iban nga subung sa akon

10 Ginapahibalo ko katub sa gln-

suguran ang manginkatapusan kag ku-
tub sadto ang wala pa mahimo. Naga-
siling ako :

** Ang akon tinotuyo maga-
padayon, kag pagahimoon ko ang tanan
nga akon maayo nga luyag."

11 Ako nagatawag kutiib sa Sidlangan
sang pispis nga mananangit, kag sa duta
nga malayo sang lalaki sang akon tinotu-

j''o. Subung nga akon ginhambal, atno
man pagapakarion ko ini

;
ginboko ko

ini, kag pagahimoon ko man 'ini.

12 Pamatii-ninyo ako, mga matig-a
sing tagiposoon, nga mga malayo kamo
sa katarungan.

13 Papalapiton ko ang akon kataru-
ngan ; indi sia malayo, kag indi magadu-
log ang akon kaluwasan ; kag pagaibu-
tang ko sa Sion ang kaluwasan, kag ang
akon himaya sa Israel.

Tasna' sans pagkaguba sang Babilonia.

AJ7 PANAUG kag iingkod-ka sa yab-
^"* ok, ulay, nga anak nga babae
sang Babilonia. Lingkod-ka sa duta,
wala na sing lingkoran nga harianon,
anak nga babae sang mga Kaldeinhon

;

kay indi ka na gid nila pagtawgon nga
" lanubo kag matapok."

2 Kuhaa ang galingan, kag galing ka
sing harina. Buksi ang imo takurung,
bitina ang imo panapton, ubahi ang imo
paa, tabok-ka sa mga suba.

3 Magdayag ang imo pa jkahubo bi-

san pa ang imo kahuluy-an makila;
magatimalus ako kag indi ako maga-
pasaylo bisan kay sin-o.

4 Ang aton Mamamawi, ang iya nga-
Ian amo si lehoba sang Sebaot, ang Ba-
laan sa Israel.

5 Lingkod-ka nga hipus, sulud-ka sa
kadudulman, anak nga babae sang mga
Kaldeinhon. Kag indi ka na gid pag-
tawgon nga "ginoo nga babae sang
mga ginharian."
6 Naakig ako batok sa akon banwa,

ginpasipad-an ko ang akon panublion,
kag gintugyan ko sila sa imo kamut.
Wala mo sila paghimoi sing kalooy ; sa
ibabaw sang tigulang ginpabug-at mo
gid ang imo singkaw,

7 Kag nagsiling ka : Sa gihapon ma-
nginginoo ako nga babae. Tubtub nga
wala ka magbutang sini sa tagiposoon,

indi ka makadumdum nga ini may kata-
pusan.
8 Busa karon pamatii ini, muiligbon,

ang nagapuyo sing masinalig-on, nga na-
gasiling sa imo tagiposoon: "Ako, ka^
luwas sa akon walay iban ; indi ako
mabalo, bisati makilala ko ang pagdu-
mili sing mga anak."

9 Ini 11 g duha ka mga butang maga-
abut sa imo sa isa ka tion sa isa lamang
ka adlaw ; ang pagdumili sing mga
anak kag ang pagkabalo. Sa bug-os nila

nga kabug-osan magaabut sila sa ibabaw
nimo, bisan pa ang kadamuan sang imo
mga pagpamakot, bisan pa sang daku
nga kagamhanan sang imo mga pag-
pangwili.

10 Nagsalig ka sa imo kalainan

;

nagsiling ka: "Wala gid sing makakita
sa akon." Ang imo kaalain kag ang
imo kinaadman nagdaya sa imo, kag
nagsiling ka sa imo tagiposoon :

" Ako
kag walay iban."

11 Apang magaabut sa ibabaw nimo
ang isa ka kalainan, nga indi ka
sarang makabatok, nga may panumpa,
kag magakaholog sa ibabaw nimo ang
kalalat-an nga indi ka sarang makalug-
pay, kag magaabut sa ibabaw' nimo ang
kalaglagan nga hinali, nga wala mo ma-
kita anay.

12 Basa, padayon-ka sa imo mga
pagpanwili kag sa kadamuon sang imo
mga lilihion, nga sa ila ginbudlay ka
kutub sa imo pagkapamatan-on. Ayhan
sarang ka makapapulus sa iya, ayhan
magapakugmat ka sa akon.

13 Ginbudlay ka sa kadamuon sang
imo mga laygay. Busa magtindug sila

kag magluwas sila sa imo, ang mga na-
gapahat sang mga kalangitan, kag na-
gasisiling sang mga kabitoonan, nga
nagapakilala sa imo sono sang palation,

sa mga butang nga magaalabut sa iba-

baw nimo.

14 Yari karon, subung sila sang da-

gami, ang kalayo magasunog sa ila, indi

nila maluwas ang ila kabuhi sa gahum
sang mga dabdab : wala sing mabilin
nga baga nga palainitan, bisan kabaga-
han nga sa paglingkod sa luyo niya.

15 ivlanginsubung sini sila nga sa imo,
yadto nga sa ila nagpangabudlay ka, nga
sa ila nagbaligya ka kutub sa imo pag-
kapamatan-on ; nagatalalang sila ang
tagsatagsa sa iya dalanon ; wala sing

sin-o nga magaluwas sa imo.
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Mfa pagsabdong, mla laygay kag mga panaad

nga sa Israel.

AQ PAMATII-NINYO ini, balay ni^O lakob, nga ginahingadlan kamo
sa ngalan ni Israel, kag nga naghalalin

sa mga tubig ni luda ; ang mga naga-
sulumpa sa ngalan ni lehoba, kag naga-
salambit sang Dios sa Israel,sa wala
sing kamatooran kag wala sing kata-

rungan

;

2 Kay sila paghingadlan sa balaan
nga banwa, kag sa Dios ni Israel naga-
sandig sila, nga ang iya ngalan amo si

lehoba sang Sebaot.

3 Ginpahibalo ko kutub sadto anay
ang nahauna nga mga butang ; sa akon-
baba naggowa sila kag ginpakilala ko
sila

;
ginhimo ko sa hinali, kag nag-

alabut sila.

4 Kay nakilala ko nga matig-a ka,

kag nga ang imo tingkoy among ugat
nga salsalon kag ang imo agtang, tuai-

baga
5 Dugay na nga mga adiaw nga ginpa-

hibalo ko sa imo ini ; sa wala pa mag-
abut, ginpahangupko ini sa imo, basi nga
magsiling ka :

" Ang akon diosdios nag-
himo sini nga mga butang; ang akon
laravvan nga tinigban kag ang akon
larawan nga tinunaw nagsogo sa ila."

6 Nabatian mo ini ; tan-awa ining ta-

nan. Kag kamo l wala bala ninyo pag-
ipahibalo ini ? Ginapabati ko ikaw ku-
tub karon sing mga bag-o nga mga
butang, kag ang mga tinago nga butung,
kag wala mo mahibaloi sila.

7 Karon ginapanuga sila, kag indi

kutub sa sadto anay ; kag sa una sini

nga adlaw wala mo mabatii sila, basi

nga magsiling ka : "Yari karon, nga
ako nakahibalo sini anay.

8 Wala, wala mo mabatii ang bisan
ano, bisan makahibalo ka sing bisan ano
sini ; bisan pa kutub sadto anay wala
mabuksi ang imo dalungan sa sini

;

kay nahibaloan ko, nga ikaw gihapon
jnabudhion kag nga ginhingadlan ikaw
Piga " malalison " kutub sa tiyan.

9 Tungudsa akon ngalan pagapaduga-
yon ko ang akon kasingkal, kag tungud
sa akon kadayawan pagapungan ko sa
akon nayon sa imo, sa indi paglaglag sa

imo.
10 Yari karon, ginulay ko ikaw, apang

indi subung sang pilak
; ginpili ko ikaw

sa dapug sang kalisdanan.

1

1

Bangud sa akon, bangud sa akon,
pagahimoan ko ini, kay ipaano bala nga
pagpasipalahan ang akon ngalan ? Kag
ang akon himaya indi ko pagihatag sa
iban.

12 Pamatii ako, lakob, kag ikaw,
Israel, tinawag nakon : Ako amo. ako
amo ang nahauna, ako man ang naolehe.

13 Ang akon man kamut ang nagtu-
kud sang duta, kag ang akon too ang
naghumlad sang mga kalangitan ; sang
pagtawagko sa ila, nagatilindug sila sing
tingub gid.

14 Tilipon-kamo, kamo nga tanan, kag
pamati-kamo. l Sin-o bala sa ila ang
nagpahibalo sining mga butang? Ang
ginahigugma ni lehoba, sia magahikot
sang iya naluyagan sa ibabaw sang Ba-
bilonia, kag ang iya butkon mangin-
batok sa m.ga Kaldeinhon.

15 Ako, ako, ang naghambal kag
gintawag ko gid sia, nga gindala ko sia

diri ; kag pagapabuganaon niya ang iya

dalan.
16 Pagtilipon-kamo sa akon, pamatii-

ninyo ini : Kutub sang ginsuguran wala
ako maghambal sa tago; kutub nga ang
butang nahimo, didto ako : kag karon
ang Ginoo nga si lehoba nagpadala sa
akon, subung man ang iya Espiritu.

17 Amo ining ginasiling ni lehoba,
nga Manluluwas mo, ang Balaan sa
Israel: Ako amo si lehoba, nga imo
Dios, nga nagatudlo sa imo nga sa imo
kapuslanan, nga nagatuytuy sa imo sa
dalan nga didto dapat ka maglakat.

18 Kon magtalupangud ka lamang
kunta sa akon mga sogo, niyaa ang imo
paghidaet manginsubung sang isa ka
suba, kag ang imo katarungan mangin-
subung sang mga hanul sang dagat

;

19 Manginsubung sang balas ang imo
kaliwatan, kag ang mga nagagowa sa
imo mga kasudlan, subung sang mga
batobato sang dagat. Ang iya ngalan indi

nga mas-a pagutdon, bisan paglaglagon
sa akon atubangan.

20 Gulowa-kamo sa Babilonia, palag-
yo-kamo sing malayo sa mga Kalde-
inhon. Sa tingug sa kasadya, ipahiba-
lo-ninyo ini, ipabati-ninyo ini, ibantala

ninyo ini tubtub sa ukbung sang duta.
Sililing-kamo: "Gintubus ni lehoba si

lakob, nga iya alagad."
21 Wala sila pagpanguhawa sang

pagpalakat niya sa ila sa mga kahana-
yakan nga dimabunfahon ;

ginpailig
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niya sa ila ang mga tubig sa bato, gin-

pihak niya ang pil-as, kag nagililig ang
mga tubig.

22 Walay paghidaet nga sa mga ma-
lain, siling ni lenoba.

Ang eUgad ni lehoba kapawa sang mga
katawohaii.

AQ PAMATI-KAMO, kapuloan, kag
^v7 talupangda-ninyo, mga katawo-
han nga malayo : Gintawag ako ni le-

hoba kutub sa tiyan, kutub sa mga
kasudlan sang akon iloy ginsambit niya
ang akon ngalan.

2 Kag ginhimo niya ang akon baba
subung sang hinganiban nga mataliwis

;

gintabunan niya ako sang landong sang
iya kamut, kag ginhimo niya ako nga
baslay nga mahining, gintago niya ako
sa iya baslayan.

3 Kag nagsiling sia sa akon :
" Alagad

ko ikaw, oh Israel, ikaw nga sa imo
magahimaya ako."

4 Apang ako nagsiling :
" Sa walay pu-

lus nagapangabudlay ako, sa wala sing
ano man kag sa kadayawan ginapahagas
ko ang akon kusug ; sa pagkamatuud,
ang akon katarungan yara upud ni

lehoba, kag ang akon balus upud sa

akon Dios."

5 Kag karon nagahambal si lehoba, nga
naghuman sa akon kutub sa tiyan, nga
manginalagad ako niya, agud nga mag-
paliso ako kay lakob sa iya, kag agud nga

/ si Israel magtingub sa iya. Kag gina-
pasidungan ako sa mga mata ni lehoba,
kag ang akon Dios amo ang akon kusug.

6 Kag nagasiiing sia: Tama gid ka
diyotay ini nga ikaw manginakoii ala-

gad sa pagpatindug liwan sang mga
kabikahan ni lakob, kag agud nga ma-
pahauli mo ang mga sa Israel nga gin-

bantayan; figani ginhztag ko ikaw nga
kapawa sang mga katawohan, agud nga
manginakon ikaw kaluwasan tubtub sa
ukbung sang duta.

7 Amo ining ginasiling ni lehoba,
nga Manluluwas ni Israel, nga Balaan
niya, ang tinamay sang tafian nga kalag,

ang ginakangil-aran sang katawohan,
ang alagad sang mga manuggahum :

Ang mga hari makakita sa iya kag maga-
tilindug sila ; ang mga dunganon maga-
layaub bangud kay lehoba nga matu-
tum, bangud sang Balaan sa Israel, nga
sia nagpili sa imo.

8 Amo ining ginasiling ni lehoba:
Sa dag-on nga pinaayonan ginsabat ko
ikaw, kag sa adlaw sang kaluwasan, gin-
tabangan ko ikaw ; kag pagabantayan ko-
ikaw, kag pagaihatag ko ikaw nga kati-
pan sang banwa, agud nga patindugott
mo liwan ang duta, sa paghatag subung
nga kaugalingon sang mga hinapay nga
mga panublion ;

9 Agud nga magsiling ka sa mga
binilango :

" Gulowa-kamo," kag sa mga
yara sa kadudulman :

" Palahayag-ka-
mo." Sa mga dalanon magahalab sila,

kag sa tanan nga mga kabakoloran nga
nahublasan manginila halalban.

10 Indi na sila paggutumon, indi na
sila paguhawan ; ang init kag ang adlaw
indi na magapilas sa ila ; kay ang may
kalooy sa ila magadul-ong sa ila, kag
pagatuytuyan sila niya sa mga tuburan
nga nagatubud ang mga tubig.

11 Kag pagabaylohon ko ang tanan.
ko nga mga kabukiran sa mga dalan,
kag ang akon mga banas pagapatindu-
gon.

12 Yari karon, ini sila magaalabut
gikan sa malayo ; kag yari karon, yadto
sila gikan sa Aminhan kag sa Katundan,.
kag ang iban sa duta sang mga taga-^

Sinirn.*

13 Mga langit, magsilingit-kamo sa
kalipay ; kag kasadya-ka, duta. Mga
kabukiran magtuaw-kamo sa tingiig nga
masinadyahon ; kay ginlipay ni lehoba
ang iya banwa, kag nalooy sia sa iya
mga nalisdan.

14 Kag ang Sion nagasiiing: "Ginba-
yaan ako ni lehoba, kag ang Ginoo
nalipat sa akon."

15 i Nagakalipat bala ang babae sang;
iya masoso, nga nagauntat sa pagkalooy
sang anak sang ij^a kasudlan ? Bisan
pa makalipat sila, ako indi makalipat sa
imo.

16 Yari karon, nga sa mga palad gin-
tigib ko ikaw; sa atubangan nakon yara
sa gihapon ang imo mga kuta.

17 Ang imo mga anak nagadalali;
ang imo mga manuglaglag kag ang imo
mga manugpanghapay magagulowa sa
imo.

18 Hayawa ang imo mga mata kag
tuluka sa palibot. Sila nga tanan naga-
tilipon, nagakalari sila sa imo. Magka-
buhi ako, siling ni lehoba, nga ikaw

Toga-Sifiiffi, mga Insik.
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niagasuklub sa ila nga tanan, subung
•sang isa ka puni, kag iwagkus mo sila,

subung sang kalasalon nga babae.

19 Kag 5a imo mga kahanayakan, nga
imo mga kamuhaymuhayan, nga imo

ft duta nga puno sang nagiib-an, hoo, ma-" gamakitid ka karon bangud sang mga
pumuluyo, kag ang imo mga manuglag-
lag, magapalagyo sila.

20 Ang mga anak nga imo gindumili-
an, magasililing man sa imo mga idu-

lungug :
" Makitidsa akon ini nga duug;

hatagi ako sing duug, agud nga ako
magpuyo diri,"

21 Kag magasiling ka sa imo tagipo-

soon :
*'

i Sin-o bala ang nagpanganak sa

akon sini sa ila, sa akon nga wala sing
anak, nga baw-as, nga sinobol kag bina-

yaan nga isa lamang ? Kag i sin-o bala
ang nagsagud sa ila sini ? Yari karon,
ako binayaan nga isa lamang ; ini sila

i diin bala sadto sila ?

"

22 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Yari karon, pagabaya-
won ko ang akon kamut sa mga kata-
wohan ; sa mga kabanwaan pagapatin-
dugon ko ang akon bandera ; kag paga-
dal-on nila diri sa ila mga butkon ang
imo mga anak nga lalaki, kag ang imo
mga anak nga babae pagapas-anon sila.

23 Kag ang mga hari manginimo mga
manuglibang, kag ang ila mga baring
babae mga imo sisiwa ; sila nagahapa
sa atubangan mo sa duta kag pagadila-
pan nila ang yab-ok sang imo mga tiil

;

kag pagakilalahon mo nga ako amo
si lehoba, nga indi magakalahuya ang
mga nagahululat sa akon.

^ 24 I Pagakuhaon bala ang inagaw sa

r maisug ? Kag i magapalagyo bala ang
mga bihag sang matarung ?

25 Hoo, amo ining ginasiling ni le-

hoba : Bisan pa ang mga bihag sang
maisug pagakuhaon sa iya, kag ang
inagaw sang tawo nga makahaladluk
magapalagyo ; kag ako magakasaba
batok sa mga nagapangasaba batok sa
imo, kag ako, pagaluwason ko ang imo
mga anak.
26 Kag ang mga manugpigos sa imo,

pagapakaonon ko sila sang ila gid nga
unud ; kag magakahubug sila sa ila dugo
subung sang sa duga sang uhas ; kag ang
tanan nga unud makakilala, nga ako
amo si lehoba, ang imo Manluluwas,
kag ang imo Manunubus, ang Gamhanan
Jii lakob.

Ang alfigad ni lehoba sinpasipalahaR kas
{intabanfan.

C /^ AMO ining ginasiling ni lehoba:^^
i Diin bala ang sulatsapagbulagay

sang inyo iloy, nga tungud sa iya aki
nagpahalin sa iya ? ikon sin-o bala sa
akon mga nautangan, nga sa iya gin-

balig\'^a ko kamo ? Yari karon, tungud
sang inyo kalainan, nagbaligya kamo sa
inyo, kag tungud sang inyo gid nga mga
pagkamalalison ginpahalin ang inyo
iloy.

2 Kay, sang nagakari ako, l wala bala
sing sin-o ? Kay, sang nagapanawag
ako, I wala bala sing sabat ? Ang akon
kamut l matuud nga tama bala kalip-ot

sa pagpanubus kag wala na sa akon
sing gahum sa pagbawi ? Yari karon,
nga sa akon pagpahug ginapamala ko
ang dagat

;
ginabaylo ko ang mga

suba sa kahanayakan ; ang ila mga isda

nagbalaho sa wala sing tubig kag maga-
kalamata}^ sila sa kauhaw.

3 Ginapanaputan ko sa kadudulman
ang mga kalangitan, kag ginatabunan
ko sila subung nga tabon sang panapton
nga masinakiton.

4 Ang Ginoo nga si lehoba naghatag
sa akon sing dila sang mga tinon-an,

agud nga makasayud ako sa pagsakdag
sa polong sa nalapyo ; nagamata sia sa
agaaga, nagapukaw sia sa akon idulu-

ngug, agud nga makabati ako subung
sang mga tinon-an.

5 Ang Ginoo nga si lehoba nagbukas
sa akon sang idulungug, kag ako wala
magmalalison, indi nagaisol ako.

6 Ginahatag ko ang akon likod sa

mga nagapilas sa akon, kag ang akon
mga pisngi sa mga nagagunot sa akon
sang bungot ; wala ko pagtagoa ang
akon nawung sa mga pasipala kag sa mga
dupla.

7 Apang ang Ginoo nga si lehoha
nagtabang sa akon ; tungud sini wala
ako magdaug sa kahuya, tungud sini

ginhimo ka ang akon nawung subung
sang isa ka santikan, kag nakahibalo
ako, nga indi ako pagpakahuyan.

8 Malapit sa akon ang nagapamata-
rung sa akon. l Sin-o bala ang maga-
suay sa akon? Mag-atubang-kita sing

tingub. c' Sin-o bala ang akon kasum-
pung .? Magpalapit sia sa akon.

9 Yari karon, ang Ginoo nga si lehoba
magatabang sa akon

; i sin-o bala ang
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magatagudili sa akon? Yaii kaion,

magadalaan sila iiga tanan subung sang
panapton ;

pagaut-uton sila sang sipit.

10 I Sin-o bala ang yara sa tunga
ninyo nga nahadluk kay lehoba, kag
nagapamati sang tingug sang iya alagad ?

Ang nagalakat sa kadudulman, kag na-

wad-an sing kapawa, magsalig sia sa

ngalan ni lehoba kag magsandig sia sa

iya Dios.
11 Yari karon, kamo nga tanan nga

nagatutud sang kalayo, kag nalibutan

kamo sing mga alipalok, lakat-kamo sa

suga sang inyo kalayo kag sa mga
alipalok nga inyo gintutdan. Sa akon
kamut magaabut sa inyo ini : sa kasakit

magahalamyang kamo.

Ans pagpatindug liwaa kag ang pagkaluwas kay

Israel.

C -J PAMATII-NINYO ako, kamo nga^ • mga nagasulunud sang kataru-
ngan, nga nagapalangita kay lehoba.
Tuluk-kamo sa bato sa diin ginpangu-
tud kamo kag sa guab sang boho sa

diin kamo ginpanguha.
2 Tuluk-kamo kay Abraham, nga

inyo amay, kag kay Sara, nga nag-anak
sa in3''o : kay sang isa lamang sia, gin-

tawag ko sia, kag ginpakaraaayo ko sia

kag ginpadamu ko sia.

3 Kay ginalipay ni lehoba si Sion

:

ginalipay niya ang tanan niya nga
mga kahapayan, kag ginahimo niya ang
iya kahanayakan nga subung sang Eden,
kag ang iya kamingawan subung sang
katamnan ni lehoba. Makita sa iya

ang kalipay kag kasadj'a, ang ambaha-
non sang pagdayaw kag ang tingug sa
pagkinanta.

4 Magmatalupangdon-kamo sa akon,
banwa nakon, kag dunga-ninyo ako,
katawohan nakon. Kay sa akon maga-
gikan ang kasogoan, kag pagatukuron
ko ang akon paghukom subung nga ka-
pawa sang mga banwa.

5 Malapit na ang akon katarungan,
naggowa na ang akon kaluwasan, kag
ang akon mga butkon magahukom sa
mga kabanwaanan. Sa akon nagahu-
lulat ang mga kapuloan kag sa akon
butkon nagalaum sila.

6 Itangla-ninyo sa mga kalangitan
ang inyo mga mata, kag tamud-kamo
sa duta ; kay ang mga kalangitan maga-
kalapanas subung sang aso, kag ang

duta magadaan subung sang panapton ;

kag magakamatay ang iya mga pumu-
luyo subung sang lamok; apang ang
akon kaluwasan mangin sa walay kata-
pusan kag ang akon katarungan indi

mawala.
7 Pamatii-ninyo ako, kamo nga mga

nakakilala sang katarungan, banwa nga
sa imo tagiposoon yara ang akon kaso-
goan : Indi kamo mahadluk sang pasi-

pala sang mga tawo, bisan magpakaluya
kamo sa ila mga pagbuyayaw

;

8 Kay ang sipit magaut-ut sa ila

subung sang sa panapton, kag ang ulud
magakaon sa ila subung sang sa bulbul

;

apang ang akon katarungan mangin
nga sa walay katapusan, kag ang akon
kaluwasan, sa mga katuigan sang mga
katuigan.

9 Pagmata-ka, pagmata-ka. Panaput-
ka sa kabakuran, butkon ni lehoba. Pag-
mata-ka subung sang sa panag-on nga du-
maan, sa mga katuigan nga walay katub-
tuban. I Indi bala ikaw ang nag-atudutud
sang Rahab, kag ang naglapus sa dragon?

10 ;; Indi bala ikaw ang nagpamala
sang dagat, sang mga tubig sang dakung
kaidadalman ; ang naghimo nga dalan
sang kadadalman sang dagat, agud nga
mag-alagi ang mga pinanubus ?

11 Kag magabalalik ang mga pinanu-
bus ni lehoba, kag magaalabut sila sa
Sion nga may paghinugyaw; kag ma-
ngin sa ibabaw sang ila mga olo ang
paghimaya nga walay katapusan ; ma-
gadangat sila sing kalipay kag kasadya,.

kag ang kasakit kag ang pagbakho ma-
gapalagyo.

12 Ako, ako amo ang inyo Manug-
lipay. i Sin-o ka bala, agud nga mag-
kahadluk ka sa tawo, nga dapat mama-
tay, kag sa anak sang tawo, nga sa hila«

mon pagaisipon sia ?

13 Kag nga nagakalipat ka kay le-
hoba, nga imo Magbubuhat, nganaghum-
lad sang mga kalangitan, kag nagtukud
sang duta ; kag nga sa bug-os nga adlaw
nagakurug ka sing dayon gid sang ka-
singkal sang manugpigos, sang naga-
aman sia sa paglaglag. Busa i sa diin

bala ang kasingkal sang manugpigos ?

14 Ang ginapaduko sa mga talikala,.

mabuhian sing madali ; sia indi mapa-
tay sa pagpauaiig sa lulubngan, kag indi

makulang sa iya ang iya tinapay

;

1

5

Kag ako amo si lehoba nga ima
Dios, nga nagaukay sang dagat, kag.
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nagagahud ang iya mga balud ; ang iya

ngalan amo si lehoba sang Sebaot.

l6 Kag sa imo baba ginbutang ko
ang akon mga polong, kag sa handong
sang akon kamut gintabunan ko ikaw,

sa pagtukud sang mga kalangitan, kag
sa pagbutang sing sadsaran sa duta, kag
sa pagsiling sa Sion : Ikaw among ban-
wa nakon.

\^ Pagmata-ka, pagmata-ka, tindug-ka,

oh lerusalem, nga nagainum ka sa kamut
ni lehoba sang tagayan sang iya ka-

singkal, nga naginum ka nga naubusan
ang tagayan, ang tagayan sang kali-

pong.
18 Sa tanau nga mga anak nga gin-

anak niya, wala sing sin-o nga magadul-
ong sa iya ; sa tanan nga mga anak nga
ginsagud niya, wala sing sin-o nga
magauyat sang iya kamut.

19 Ining duha ka mga butang nag-
kahanabo sa imo

; i sin-o bala ang ma-
gahinoklog sa imo? Ang kahapayan,
kag ang kagulub-an, ang gutum kag ang
hinganiban. iPaano bala ang paglipay
ko sa imo ?

20 Ang imo mga anak nagkalapunaw,
naghalamyang sila sa salamputan sang
tanan nga mga dalan, subung sang
antilope nga nasiod ; mga puno sila

sang kasingkal ni lehoba, sang pahug
sang imo Dios.

21 Busa pamatii karon ini, makalo-
looy ; hubug, kag indi sa alak :

22 Amo ining ginasiling sang imo
Ginoo nga si lehoba, kag sang imo Dios,
nga nagaapin sang kasaba sang iya
banwa : Yari karon, ginkuha ko sa imo
kamut ang tagayan sang kalipong, ang
tagayan, tagayan sang akon kasingkal

;

indi ka magapadayon sa paginum sini

;

23 Kag igabutang ko sia sa kamut
sang mga nagapasakit sa imo, nga nag-
sililing sa imo kalag :

" Pagyaub-ka
agud nga mag-agi kami." Kag ikaw
naghimo sang imo likod subung nga
duta, kag subung nga dalan, sa raga
nagaalagi.

Cn PAGMATA-KA, pagmata-ka, pa-^^ naput-ka sing kabakuran, Sion.
Panaput-ka sang imo mga naug sa
kagayonan, Jerusalem, banwa nga ba-
laan ; kag indi na gid magadayon sa
pagsuliid sa imo ang ditinuli kag ang
mahigko.

2 Panukyab-ka sang yab-ok ; tindug-

ka, kag lingkod-ka, lerusalem ; pan'ng-
palus-ka sa mga gapus sang imo liog,

bihag nga babae, anak nga babae ni

Sion.

3 Kay amo ining ginasiling ni le-

hoba: Sa walay bili nagbaligya kamo
sa inyo gid ; kag sa waiay pilak paga-
pangawaron kamo

;

4 Kay amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba: Ang akon banwa
nagdulhog sa Egipto sadto sa pag-
panlugagaw didto ; kag ang Asur nag-
pigos sa ila sa walay katarungan.

5 Kag karon i ano bala ang akon
paghwwon dirt, siling ni lehoba tungud
kay ang akon banwa ginkuha nga wala
sing ano man ? Ang mga nagagalahum
sa i3^a, nagapauwarg sa iya, siling ni

lehoba, kag sa dayon gid ginatamay
ang akon ngalan sa bug-os nga adlaw.

6 Tungud sini ang akon banwa ma-
kakilala sang akon ngalan; tungud sini

sa sadto gid nga adlaw ntakal ibalo sia,

nga amo ako ang nagasiling : Yari ako
diri.

7 ; Pagkatahum sa ibabaw sang mga
bukid sang mga tiil sang manugbalita
sing mga masadyang balita, nga naga-
bantala sang paghidaet, sang manug-
balita nga nagadala sing mga balita sa

pagkabulahan, nga nagabantala sang
kaluwasan, nga nagasiling sa Sion

:

" Ang imo Dios nagahari !

"

8 Amo ang tingug sang imo mga
manuglantaw. Nagabalayaw sila sang
tingug sing tingub, nagasiningit sila sa

kalipay ; kay mata sa mata makakita
sila, nga si lehoba nagapabalik sa

Sion.

9 Tuaw-kamo sing tingub sa pag-
hinugyaw, mga kagulub-an sa Jerusa-

lem ; kay ginalipay ni lehoba ang iya

banwa, ginatubus niya ang lerusalem.

10 Ginhubuan ni lehoba ang butkon
sang iya pagkabalaan sa mga mata
sang tanan nga mga katawohan ; kag
ang tanan nga mga ukbung sang duta
nakakita sang kaluwasan ni lehoba sang
Dios naton.

11 Palayo-kamo, palayo-kamo, halin-

kamo dira. Dili kamo magkalamlut
sang butang nga mahigko ; halin-kamo
sa tunga niya; palaninlo-kamo, kamo
nga nagadalala sang mga gamit ni le-

hoba.
12 Kay indi kamo maghalalin nga

may daku nga pagdali, bisan magla-

885



52. 13. SI ISAIAS. 54.2.

lakat-kamo subung nga nagapalagyo:

kay si lehoba magauna sa inyo, kag

ang inyo bantay sa likod amo ang Dios

sa Israel.
(•

Ang dagway, mga kasakit kag hitnaya sang Mesias.

13 Yari karon, ang akon alagad ma-
gaginawi sing maalam gid, pagapakata-
ason sia, kag pagabayawon kag paga-
ipahamtang sia sa mataas gid.

14 Subung nga ang kadamuan nag-

kalatingala sa imo (tungud kay tama
ka pagliwan ang iya dagway labi pa sa

bisan kay sin-o nga tawo kag ang iya

bayhon labi pa sang mga inanak sang
mga tawo),

15 Subung man magapakibot sia sa

madamu nga mga katawohan: bangud
sa iya ang mga hari magakium sang ila

mga baba ; kay ang wala sa ila masugid,
sila makakita sa iya, kag ang wala nila

mabatii, magahangup sila.

CO i SIN-O ba-a ang nagpati sang
yJ^ aton pabantala? Kag ang but-

kon ni lehoba, i sa ibabaw ni sin-o bala

ginbugna ?

2 Kag timubo sia nga subung sang
salingsing sa atubangan niya, kag su-

bung sang gamut sa duta nga kigas.

Walay dagway sa iya, bisan kaayoayo.
Kon tan-awon naton sia, wala sia sing

bayhon, agud nga paghandumon naton
sia.

3 Gintamay sia kag ginpatumbayaan
sang mga tawo, lalaki sa mga kasakit

kag nakilala sang pag-antus ; subung sia

sang isa nga sa iya gmtago ang nawung,
gintamay sia, kag wala naton sia pag-
pakamahala.

4 Sa pagkamatuud gindala niya ang
aton mga balatian, kag ginpas-an niya
ang aton mga kasakit ; kag ginkabig
naton sia nga ginpilas kag ginbunal
sang Dios kag ginpakalisud.

5 Apang sia ginlapusan bangud sang
aton mga pagkamalalison, ginligis ba-

ngud sang aton mga kalautan. Ang
silot, ang bill sang aton paghidaet
sa ibabaw niya ; kag sa iya mga pilas

may pagkaayo nga sa aton.

6 Kita nga tanan nagtalalang subung
sang mga obeha, nga ang tagsatagsa nag-
iipas sa iya gid nga dalan, kag si le-

hoba nagpas-an sa iya sang sala naton
nga tanan.

7 Ginasakit sia, kag nagapaubus sia,

kag wala magatikab sang iya baba.
Subung sang kordero nga ginadala sa
ihawan; kag subung sang obeha nga
apa sa atubangan sang iya mga manug-
alot, wala magatikab sia sang iya baba.

8 Sa kabihagan kag sa paghukom
ginkuha sia, kag sa tunga sang iya kali-

watan ^ sin-o bala ang makahangup
nga ginutud sia sa duta sang mga
nagakalabuhi, kag nga bangud sang
pagkamalalison sang akon banwa gin-

pakamalaut sia.

9 Kag ginahatag sa iya ang lulubngan
upud ang mga malauton, apang upud
sia sang mga mangaranon sa iya kama-
tayon ; kay wala sia maghimo sing pag-
pigos, bisan may daya sa iya baba.

10 Kag ginbuut ni lehoba ang pagligis

sa iya, ginpahamtang sia niya sa pag-
antus. Kon mabutang na niya ang iya
kalag sa katumlasan tungud sang sala,

makakita sia sing kaliwatan, magala-
wig sia sang iya mga adlaw, kag ang
kabubut-on ni lehoba pagapauswagon sa
iya kamut.

11 Makita niya ang hunga sang pag-
antus sang iya kalag, kag pagabusgon
sia; tungud sang iya pagkilala ang ma-
tarung, nga akon alagad, magapakama-
tarung sang madamu ng^. mga tawo, kag
sia gid magadala sang kalautan nila.

I

12 Tungud sini pagahatagan ko sia

sing bahin sa mga kadalagkuan, kag
magabahinbahin sia sing mga inagaw
upud sang mga maisug; tungud kay gin-

ula niya ang iya kabuhi tubtub sa kama-
tayon, kag nga ginisip sia sa tunga
sang mga maialison, nga amo sia ang
nagdala sang sala sang madamu nga
mga tawo, kag nagpangamuyo sia tu-

ngud sang mga malinapason.

Kauswagan kag ang himaya sang Igiesia.

IZA PAG-AMBAHAN-KA sa kali-

^ • pay, baw-as, nga wala magapa-
nganak ; tuaw-ka sa singit sa kalipay kag
bayawa ang singit, ikaw nga wala nga
mas-a mag-anak; kay labi pa gid ang
mga anak sang hinapay sang mga anak
sang kinasal, nagsiling si lehoba.

2 Palapara ang duug sang imo la-

yanglayang, kag humlai'a ang mga
kumbung sang imo mga puluy-an.

Indi ka magmanginmaimot. Palabaa
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ang imo mga lubid, kag pabakura ang
imo mga palpal

;

3 Kay sa too kag sa wala magasang-
kadka;kagang imo kaliwatan maga-
tagiya sing mga katowhan kag naga-
puyo sila sa mga banwa nga ginpang-
hapay.

4 Indi ka raahadluk, kay indi ka na
pagpakahuy-an ; kag indi ka pagpa-
salimuangon, kay indi ka na jnagapa-
mula sa kahuya ; kay magakalipat ka
sang kahuluy-an sang imo pagkapama-
tan-on, kag indi ka na magapanumdum
sang pasipala sang imo pagkabalo.

5 Kay ang imo bana amo ang imo
Manugtuga, si lehoba sang Sebaot amo
ang iya ngalan, kag ang imo Manlulu-
was amo angBalaan sa Israel ; ang Dios
sang bug-Ds nga duta pagatawgon sia.

6 Kay subung sang babae nga bina-

yaan kag pinakalisud sa espiritu, ginta-

wag ka ni lehoba, subung sang asawa
nga pamatan-on nga ginbaj^aan, siling

sang imo Dios.

7 Sa isa ka diyot nga tion ginbayaan
ko ikaw ; apangpagasapopohonko ikaw
nga may mgadalagkunga mgapaghino-
klog.

8 Sa isa ka pag-awas sang kaakig
gintago ko ang akon nawung sa imo sa

isa ka tion; apang nga may gugma nga
walay katubtuban magahinoklog ako
sa imo, siling sang imo IVIaluluwas nga
si lehoba.

9 Kay ini sa akon subung sang mga tu-

big ni Noe, nga nahanungud sa ila nag-
sumpa ako nga indi na gid nga mas-a ang
mga tubig ni Noe magagi liwan sa iba-

baw sang duta ; subung man sini nag-
sumpa ako, nga indi na ako magkaakig
batok sa imo, bisan magpahug sa imo.

10 Kon ang mga kabukiran magpala-
yo kag maguluyog ang mga kabakolo-
ran, ang akon gugma indi magpalayo sa
imo, bisan ang akon katipan sang pag-
hidaet magauyug, siling sang may
paghinoklog sa imo, si lehoba.

11
i
Oh pinakalisud, nga sinampal sa

unus, nga walay kalipay ! Yari karon,
ako magapahamtang sang imo mga bato
sa antimonio, kag sa ibabaw sang mga
sapiro pagatukuron ko ikaw.

12 Pagahimoon ko ang imo mga ali-

bubungau sa mga rubi ; ang imo mga ga-
wang sa mga karbunklo, kag ang bugos
mo nga kudal sa mga bato nga hamili.

13 Kag ang tanan mo nga mga anak

mangingintoton-an ni leboba, kag ma-
ngindaku ang paghidaet sang imo mga
anak.

14 Sa katarunganpagapalig-onon ka:
magamalayo ka sa pagpigos. kay walay

i
kinahanglan ka sa pagkahadluk kag sa
pagkakugmat, kay indi sia magapalapit
sa imo.

' 15 Yari karon, sarang sila magkasug-
' tanay ; walay pulus ini nga wala sa
akon. Bisan sin-o nga magapakig-
kasugtanay batok sa imo, magakaholog

I

sa imo.
I

16 Yari karon, ako nagatuga sang
panday sang salsalon nga nagahuyup
sang mga baga sang kalayo, kag nga na-
gakuha sang galamiton nga sa iya bulu-
haton ; kag ako nagatuga sang manuglag-
lag sa paglaglag.

17 Bisan ano nga hinganiban nga
ginasalsal batok sa imo, indi magaus-
wag ; kag ikaw magatagudili sang tanan
nga dila nga magtindug batok sa imo sa
paghukom. Ini amo ang panublion
sang mga alagad ni lehoba, kag ang iya
katarungan nagagikan sa akon, siling ni
lehoba.

Ang tsoan nga mza banwa pinanawag sila sa

pagpangita sang kaluwasan.

C C
i
HO ! Tanan kamo nga mga gi-^^ nauhaw, kari-kamo sa mga tubig;

kag kamo nga mga walay pilak, kari-
kamo, bakal-kamo, kag kaon-kamo.
Hoo, kari-kamo, bakal-kamo, sa walay
pilak kag walay bili, sing alak kag
gatas.

2 iKay ngaa bala ginausikan ninyo
ang pilak sa indi tinapay, kag ang inyo
pagpangabudlay sa indi sarang maka-
busug ? Pamatii-ninyo ako, pamatii-
ninyo ako, kag kaon-kamo sang maayo,
kag magkalipay ang inyo kalag sang
mga katambok.

3 Ihuyug-ninyo ang inyo mga idu-
lungLig, kag kari-kamo sa akon

; pamati-
kamo, kag magakabuhi ang inyo kalag;
kag magahiroo ako sa inyo sing walay
katapusan nga katipan, ang mga bugay
ni Dabid, nga mga malig-on.

4 Yari karon, nga ginhatag ko sia

nga saksi sa mga kabanwaanan, nga
dunganon kag gobernador sa mga
banwa.

5 Yari karon, magatawag ka sa isa

ka katawohan nga wala mo raakilala

;
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kag ang isa ka katawohan nga wala ma-
kakilala sa imo, magadalalagan sa imo,
bangud kay lehoba, nga imo Dios, kag
sang Balaan sa Israel, kay sia magahi-
maya sa imo.
6 Pangitaa-ninyo si lehoba, nga sa-

rang pa sia makita, tawga-ninyo sia sa
yara nga malapit pa sia.

7 Magbiya ang malauton sang iya

dalan, kag ang tawo nga madauton sang
iya mga hunahuna ; kag magbalik sia

kay lehoba, nga sia may paghinoklog sa

iya ; kag sa aton Dios, kay nagapatawad
sia sing bugana gid.

8 Kay ang akon mga hunahuna indi

Inyo mga hunahuna, kag ang inyo mga
dalan indi ang akon mga dalanon, siling

ni lehoba.

9 Subung nga labing mataas ang
mga kalangitan sa ibabaw sang duta,

amo man ang akon mga dalan labing
mataas sang inyo mga dalan, kag ang
akon mga hunahuna labing mataas sang
inyo mga hunahuna.

10 Kay subung nga nagapanaug sa
kalangitan ang ulan kag ang niebe, kag
wala magabalik didto, kondi nga naga-
bunyag sang duta kag nagapabunga sa

iya kag nagapapatubo sa iya, kag naga-
hatag sing binhi sa nagatanum, kag sing
tinapay sa nagakaon

;

11 Amo man ang akon polong nga
nagagowa sa akon baba, indi nagabalik
sa akon nga walay bunga, kondi naga-
himo sia sang akon luyag, kag nagapaus-
wag sia sadtong ginpadala ko sa iya.

12 Kay magagulowa kamo nga may
kalipay, kag pagaidul-ong kamo nga
raiay paghidaet. Ang mga kabukiran
kag ang mga kabakoloran magatuaw
sa pagsingit sa kalipay sa atubangan
ninyo, kag ang tanan nga mga kahoy
sanglatagon magapamalakpak sang mga
kamut.

13 Sa baylo sang sapinit magatindug
ang sipres, kag sa baylo sang tunukon
magatindug ang mirto ; kag ini mangin-
ngalan kay lehoba kag tanda nga walay
katapusan nga dili nga mas-a mapanas.

Mga panaad sa mga nagatuntan sang adlaw nga

sabado.

C^ AMO ining ginasiling ni lehoba •.^^ Bantay-kamo sang katadlungan,
kag magbutang-kamo sa buhat sang ka-

tarungan; kay malapit na ang akon ka-

luwasan sa pag-abut, kag ang akon
katarungan sa pagbugna.

2 Bulahan ang tawo nga nagahimo
sini, kag ang anak sang tawo nga naga-
hakus sini, nga nagabantay sang sabado
sa indi pagpakadibalaan sa iya, kag nga
nagaamlig sang iya kamut sa paghimo
sing bisan ano nga kalainan.

3 Kag ang anak sang dumuluong, nga
nagimpon kay lehoba, indi maghambal,
nga nagasiling: "Si lehoba buut ma-
gapain sa akon sa iya banwa "

; kag nga
indi magsiling ang kapon: " Yari
karon, ako among kahoy nga mamaia."
4 Kay amo ining ginasiling ni leho-

ba : Nahanungud sa mga kapon, nga
magabantay sang akon mga sabado, kag
magapili sila sang akon luyag, kag ma-
gapadayon sa akon katipan,

5 Pagahatagan ko sila sing halandu-
manan sa akon Balay kag sa sulud sang
akon mga kuta, kag sing ngalan nga
labing maayo nga iya sang mga lalaki

kag sang mga iDabae : pagahatagan ko
sila sing ngalan nga walay katapusan
nga indi nga mas-a mapanas.
6 Kag nahanungud sa mga anak sang

mga dumuluong, nga nagilimpon kay le-

hoba sa pag-alagaci sa iya, kag sa pag-
higugma sang ngalan ni lehoba, agud
nga manginalagad sila niya : ang tanan
nga mga magabantay sang sabado sa

indi pagpasipala sa iya, kag magpada-
yon sila sa akon katipan,

7 Pagadal-on ko sila sa bukid sang akon
pagkabalaan, kag pagalipayon ko sila sa
akon balay sang pangamuyo. Ang ila

mga halad nga sinunog kag ang ila mga
halad pagabatonon sila sa ibabaw sang
akon halaran ; kay ang akon balay, pa-
gahingalanan nga Balay sang pangamu-
yo sa tanan nga mga banwa.

Mga sayup kag inga sala ni Israel.

8 Yari karon ang polong sang Ginoo
nga si lehoba, nga nagatipon sang mga
sinobol sa Israel : Pagatipunon ko pa sa
palibot niya labut pa ang mga iya nga
natipon 71a.

9 Kamo tanan nga mga kasapatan
sang latagon, tanan nga mga kasapatan
sang talon, kari-kamo sa pagkaon.

10 Ang iya mga manuglantaw mga
bulag sila nga tanan, wala sila sing pag-
kilala ; mga ido nga mga apa sila nga
tanan, nga indi sarang makataghol : mga
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paladamgo, nga nagahiligda, nga naga-
higugma sila sang tulog.

11 Kag ang mga ido mga sobok,
wala sila makakilala sing kabusug ; kag
sila, ang mga manugbantay, wala sila

makahibalo sing bisan ano sa pagha-
ngup ; sila tanan nagatulululok sa ila

kaugalingon nga mga dalanon, ang tag-

satagsa sa iya kapuslanan, pati ang na-
olehe sa ila.

12 "
i
Kari-kamo ! silitjg nila, magi-

num ako sir.^ alak kag magainum kita

sang ilimnon nga makahulubog. Kag
ang buas nga adlaw manginsubung sini,

kag labing pa ka daku."

C 17 MADULA ang matarung, kagw / walay sin-o nga magsapak sa iya
;

kag ang mga maloloy-on ginapanapopo
kag walay sin-o nga makahangup nga
ini amo sa kabangdanan sang kalautan,

nga ginasapopo ang matarung.
2 Nagasulud sia sa paghidaet ; naga-

palahuway sila sa ila mga higdaan, ang
mga naglalakat sa ila dalan nga matad-
lung.

3 Apang kamo, palalapit diri, mga
anak sang manuglihi nga babae, kaliwa-
tan sang makihilawason nga lalaki kag
sang makilahion nga babae.

4 ^ Sa kay sin-o bala nagauligyat ka-
mo ? I Batok bala kay sin-o ginapasang-
kad ninyo ang baba, kag ginadiwal
ninyo ang dila ? I Indi bala kamo mga
anak sang paglalis, kaliwatan sang ka-
butigan,

5 Nga nagapalakainit kamo sa tunga
sang mga terebinto sa idalum_ sang tanan
nga kahoy nga madabung, nga nagapa-
pugut kamo sang mga kabataan sa mga
kasulgan, sa idalum sang mga guab sang
mga pil-as ?

6 Ang imo bahin among sa tunga sang
mga bato nga mahining sang kasulgan.
Yari karon, yari karon ang imo kapa-
laran. Sa ila man ginula mo ang mga
halad nga ilimnon, kag naghalad ka sing
halad nga kalan-on. i Sarang bala ako
magkalipay sa sining mga butang ?

7 Sa ibabaw sang isa ka bukid nga
mataas ginabutang mo ang imo higdaan

;

didto man nagataklad ka sa paghalad
sang mga halad.

8 Kag sa iikod sang gawang kag sang
mga haligi nagbutang ka sang imo han-
dumanan ; kay so malayo sa akon gina-
buksan mo ang higdaan, kag nagsaka ka

didto kag ginpasangkad mo sia, kag nag—
himo ka sa ila sing kasugtanan ;

ginahi-
gugma mo ang ila higdaan, kag nagaa-
man ka sa iya sing duug.

9 Kag nagakadto ka sa hari nga may"
dolot vga lana, kag ginapadamu mo ang
imo mga pahamut ; kag ginapadala mo-
ang imo mga manugkagon sa malayo,
kag nagpakubus ka tubtub sa inpierno.

10 Sa kalawigon sang imo dalanon
ginbudlay ikaw ; kag wala ka magsiling:
" Walay pulus ini." Nakita mo ang ka-
buhi sa imo kamut, tungud sini walaka
magpaii nga masakit ka.

11 Busa i sa kay sin-o bala malisang
ka ? I Sa kay sin-o ka bala mahadluk, nga
naghipus ka, kag wala ka magadumdum
sa akon, bisan nagbutang ka sini sa imo
tagiposoon ? l Indi bala matuud nga ako
naghipus sa malawig nga dag-on kag.
wala mo ako pagkahadluki ?

12 Ako, ipakilala ko ang imo kataru-
ngan kag ang imo mga binuhatan, kag
indi sila makapulus sa imo.

13 Magluwas sa imo ang mga ginti-

pon mo kon ikaw magtuaw. Apang sila

nga tanan, pagakuhaon sila sang hangin,
ang isa ka huyup magadala sa ila ; kag
ang nagadangup sa akon, magapanubli
sang duta, kag pagaangkonon niya
ang bukid sang akon pagkabalaan.

14 Kag igasiling: " Bayawa - ninyo,
ang 7nga hatias, 2i\m.v\3.-n\nyo ang dalan,.

kuhaa-ninyo ang tanart nga salandaran
sang dalan sa akon banwa."

15 Kay amo ining ginasiling sang gi-

nabayaw kag ginapakamataas, nga na-
gapuyo sa walay katubtuban, kag nga
ang iya ngalan amo "ang Balaan":;
Ako nagapuyo sa duug nga mataas kag,
sa pagkabalaan, kagyara ako upud sang
naboong kag mapainubuson sa espiritu,.

sa pagbuhi sang espiritu sang mga ma-
painubuson, kag sa pagbuhi sang tagi-

posoon sang mga naboong.
16 Kay indi ako magapakigsuay sa

gihapon, bisan sa gihapon magakaakig
ako ; kay ginalapyo ang espiritu sa atu-

bangan nakon, kag ang mga kalag man
nga akon gintuga.

17 Tungud sang kalautan sang iya ka-
ibug naakig ako; kag ginpilas ko sia

;

nagpanago ako, sang nagpangakig ako ;

.

apang naglakat sia nga malalison sa da-
lan sang iya tagiposoon,

18 Nakita ko ang iya mga dalanon,
kag pagaayohonko sia, kagpagaidul-ong.
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ko sia, kag pagahatagan ko sia sing ta-

laksan nga puno sang mga kalipay, sa

iya kag sa mga iya nga yara sa lalaw,

19 Ako nga nagatuga sing bunga sa

mga bibig : Paghidaet, paghidaet sa ma-
layo kag sa malapit, siling ni lehoba;
kag pagaayolion ko $ia.

20 Apang ang mga madauton subung
sila sang dagat nga ginaukay, nga indi

sarang makapahimonong ; kag ang iya

mga tubig nagabuga sing lamawan kag
lunang. "^f"

2.1 Walay paghidaet, siling sang akon
Dio3, nga sa mga malauton.

CO SINGIT-KA, nga nagabuka ang^O totonlan ; ayaw pagtipigi ang
imo tingug ; hayawa sia subung sang bud-
jong, kag ipahayag sa akon banwa
ang iya pagkamalalison, kag sa balay ni

lakob ang iya sala.

2 Ginapangita nila ako sa adlaw-
adlaw, kag maluyag sila makasayud sang
akon mga dalanon subung sang isa ka
katawohan nga magabutang sa buhat
sang katarungan, kag wala makabiya
sang katadlungan sang kasogoan sang iya
Dios ; nagapangayo sila sa akon sing
xnga paghukom sa katarungan, kag ma-
luyag sila magpalapit sa Dios.

3 "
i Kay ngaa bala, siling nila, nag-

puasa kami, kag wala mo makita ? l kay
ngaa bala nagpakalisud kami sang amon
mga kalag, kag wala mo makita ?

" Yari
karon, sa adlaw sang inyo pagpuasa
ginahimo ninyo ang inyo naluyagan, kag
nagapalangayo kamo sang bug-os nga
dagyaw.

4 Yari karon, sa mga kasaba kag sa

mga pagsinuay nagapuluasa kamo, kag
nga sa pagpilas sa sumbag tungud sa
kalautan. Wala kamo magapuluasa, sa

amo nga adlaw, agud nga ang inyo
tingug pagapamatian sa mataas nga
duug.

5 I Amo bala yadto ang puasa nga
ginpili ko, a7no ini bala ang adlaw nga
ginapakalisud sang tawo ang iya kalag ?

^Amo ini bala, nga padukoon niya ang iya
olo subung sang tigbaw, kag nga maghig-
da sia sa baluyot kag sa abo, amo bala ini

ang ginatawag mo nga puasa, kag ang
adlaw nga nahamut-an ni lehoba ?

6 i Indi bala amo ini ang puasa nga
ginpili ko : ang paghubad sang mga ga-

pus sang pagkamadauton, ang paghubad
:sang mga hi gut sang singkaw, kag ang

pagbuhi sa mga pinigos, kag nga pama-
lion ninyo ang tanan nga singkaw ?

7 I Indi bala nga bahinon mo ang imo
tinapay sa nagutum, kag nga pasudlon
mo sa imo balay ang mga nalisdan nga
libodlibod ; nga kon makita mo ang tawo
nga hubo, pagtabunan mo sia, kag nga
indi ka magpanago sa himata sang imo
unod ? C

8 Niyan magabutlak ang imo suga su-

bung sang pamanagbanag, kag ang imo
pagkaayo magatubo sing madali ; kag
magauna sa imo ang imo katarungan,
kag ang himaya ni lehoba manginban-
tay nimo sa imo likod.

9 Niyan magapanawag ka, kag paga-
sabton ka ni lehoba ; magasingit ka, kag
magasiling sia :

'' Yari ako diri." Kon
kuhaon mo sa tunga nimo ang singkaw,
ang tudlo nga inuntay sa pagyubit, kag
ang mga pinolongan sa kadayawan ;

10 Kag kon iula mo ang imo kalag
sa nagutum, kag kon busgon mo ang
kalag nga nalisdan, ang imo kapawa ma-
gasubang sa kakudulman, kag ang imo
kadulum manginsubung sang kaudtohan.

11 Kag si lehoba magadul-ong sa imo
gihapon, kag sa mga kigas nga duug pa-
gabusgon niya ang imo kalag, kag paga-
palig-unon niya ang imo mga tul-an ; kag
manginsubung ka sang katamnan nga
nabunyagan, kag subung sang tuburan
sang tubig, nga ang iya mga tubig wala
nga mas-a magakahubas.

12 Kag ang mga imo magapatindug
liwan sang mga kagub-an nga dumaan,
pagapatindugon mo liwan, ang mga
sadsaran, nga nagapadayon sa kaliwatan
kag sa kaliwatan, kag pagatawgon ka
nga " manugkaayo sang mga litik,"

" manugpahauli sang mga banas, agud
nga pagpuy-an aug kadutaan."

13 Kon iisol mo sa sabado ang imo
tiil sa paghimo sang imo kabubut-on
sa adlaw sang akon pagkabalaan, kag
kon ang sabado tawgon mo nga kalali-

payan, kag talahoron ang ginpakabalaan
kay lehoba ; kag kon pagtahoron mo sia,

nga indi ka magkadto sa imo mga da-
lanon, bisan magpangita ka sang imo ka-
bubut-on, bisan maghambal ka sang imo
mga polong

;

14 Niyan makakita ka sang imo mga
kalipayan kay lehoba, kag pagapakabay-
hon ko ikaw sa ibabaw sang mga nata-

asan sang duta, kag pagapakaonon ko
ikaw sa panublion ni lakob nga imo
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amay ; kay ginhambal ini sang baba ni

lehoba.

CQ YARI karon, nga indi tama ka
ws7 lip-ot ang kamut ni lehoba sa
pagluwas ; bisan tama ka bungul ang iya

idulungug sa pagpamati
;

2 Apang ang inyo mga kalautan na-
gapabulag sa inyo sa inyo Dios; kag
ang inyo sala nagpapanago sang iya na-
wung sa inyo, agud nga indi na mag-
pamati.

3 Kay ang inyo mga kamut napanag-
taan sang dugo, kag ang inyo mga tudlo
sang kalautan ; ang inyo mga bibig naga-
militlang sing butig ; ang inyo dila naga-
mulay sing paglalis.

4 Wala sing sin-o nga nagatawag sang
katarungan, bisan nagakasaba tungud
sang katutum ; nagasalalig sila sa ka-
dayawan, kag nagahambal sila sing bi-

nutig; nagapanamkon sila sing panga-
budlay, kag nagapanganak sila sing ka-
dayawan.

5 Nagapapiso sila sang mga itiog sang
mga man-ug nga dalitan, kag nagahabol
sila sang lawa sang damang ; ang naga-
kaon sang iya mga itlog, mamatay ; kag
kon pisgaon nila ang itlog, magagowa
ang isa ka man-ug nga dalitan,

6 Ang iya mga hinabol indi mangin-
panapton, bisan matabunan sila sang ila

mga binuhatan ; ang ila mga binuhatan
mga binuhatan sila sa kadayawan, kag
binuhatan sang paglupig yara sa ila mga
kamut.

7 Ang iya mga tiil nagadalagan sa
malain, kagnagadalalidali silasa pagula
sing dugo nga walay sala ; ang iya mga
hunahuna mga hunahuna sa kadayawan

;

ang kahapayan kag ang kalaglaganyara
sa iya mga dalanon.

8 Wala sila makakilala sang dalan sa
paghidaet, kag walay ano nga katadlu-
ngan sa iya mga alagyan ; naghimo sila

nga sa ila sing mga banas nga tiko ; bi-

san sin-o nga maglakat sa ila, indi ma-
kakilala sing paghidaet.

9 Tungud sini nagpalayo sa aton ang
katadlungan, kag wala sa aton maka-
lambut ang katarungan ; nagahulat kita
sing kapawa, kag yari karon ang mga
kadudulman ; sing mga silak, kag naga-
lakat kita sa kadulum.

10 Ginapangapkap naton ang ding-
ding subung sang mga bulag, hoo, naga-
pangapkapkit?" subung sang walay mata;

nagakasandad kita sa udtong adiaw, su-
bung sang sa masirum

; yari kita sa tunga.
sang mga tambok subung nga mga pa-
tay.

11 Kita nga tanan nagauluwang su-
bung sang mga oso, kag nagabakho kita
sing masinakiton gid, subung sang mga
salampati ; nagahulat kita sang katad-
lungan, kag wala sing bisan ano ; sang
kaluwasan, kag nagpalayo sia sa aton.

12 Kay ang amon mga pagkamalali-
son nagdalamo sa atubangan nimo, kag
ang amon mga sala nagapamatuud batok
sa amon ; kay sa amon yari ang amon
mga kalautan, kag nakilala namon ang
amon mga sala

:

13 Ang paglalis, ang pagbutig batok
kay lehoba, ang pagisol sa olehe sang
amon Dios, ang paghambal sing pagpigos
kag sing pagkamalalison, ang pagpa-
narnkon kag ang pagpamalandong sa
tagiposoon sing mga polong nga butig.

14 Kag ang katadlungan ginpaisol.
ang katarungan nagapadayon sa ma-
layo ; kay ang kamatooran nagakasan-
dad sa balaligyaan, kag ang katadlungan
wala makaabut.

15 Kag nawad-an sang kamatooran,
kag ang nagpalayo sa malain, nagabu-
tang sia sa iya sa pagkahinublasan

;

apang nakita ini ni lehoba, kag wala
mahamut-i sang iya mga mata, nga wa-
lay katadlungan.

16 Kag nakita niya nga wala sing.
tawo,_ kag natingala sia nga wala gid
sing sin-o nga nagpatunga ; niyan gin-
luwas sia sang iya butkon, kag ginpasan-
digsia sang iya katarungan.

17 Kay sa katarungan nagpanaput sia
subung sang limbutong, kag ginbutang
niya ang pandong sang kaluwasan sa
iya olo ; kag nagsuklub sia sang panap-
ton nga bay6 sa pagtimalus, kag nag-
panaput sia sang kaimon subung sang
bayo.

18 Sono sang balus, amo man ang iya
bayad sa iya: ang kasingkal sa iya mga
kasumpung; ang sohol sang iya mga ka-
away ; sia magabayad sa mga kapuloan
sang ila sohol.

19 Niyan magakalahadluk sila kutub
sa Katundan sang ngalan ni lehoba ; kag
ang iya himaya kutub sa Bulutlakan
sang adlaw ; kon magaabutang kaaway
subung sang suba, ang Espiritu ni leho-
ba magapalagyo sa iya.

20 Kag magaabut ang isa ka Manlulu-
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was sa Sion kag sa mga nagaliso gikan

sa paglalis sa kay lakob, siling ni

lehoba.
21 Kag nahanungud sa akon ini amo

ang akon katipan sa ila, siling ni lehoba.

Ang akon Espiritu, nga yara sa ibabaw
nimo, kag ang akon mga polong nga
ginbutang ko sa imo baba, indi sila

magapalayo sa imo baba, bisan sa baba
sar.g imo kaliwatan, bisan sa baba sang
kaliwatan sang imo kaliwatan, siling ni

lehoba, kutub karon tubtub sa gihapon.

Ang lerusalem nfa ginuli sa iya himaya.

f^r\ TINDUG-KA, silak-ka; kay nag-
OvJ abut ang imo kapawa, kag ang
himaya ni lehoba nagasilak sa ibabaw
nimo.

2 Kay yari karon, nga ang mga kadu-

dulman nagatabon sang duta, kag ang
kadulum sa mga katawohan ; apang sa

ibabaw nimo nagasilak si lehoba, kag
sa ibabaw nimo nagapahayag ang iya

himaya.
3 Kag magalalakat ang mga katawo-

han sa imo kapawa, kag ang mga hari

sa kasilaw sang imo pagsilak.

4 Bayawa ang imo mga mata sa pali-

bot kag tuluka. Ining tanan nagatili-

pon, nagakalari sila sa imo : ang imo
mga anak nga ialaki nagaalabut gikan sa

malayo, kag ang imo mga anak nga
habae pagadalhoti nga kmugos.

5 Niyan m.akit-an mo ini kag magasi-

law ka sa kalipay, kag magapitik ang
imo tagiposoon kag magadaku, kay
magabalik sa imo ang kabugana sang

dagat, ang kabakuran sang mga katawo-
han magaabut sa imo.

6 Ang kadamuon sang mga kamelyo
magatabon sa imo, ang mga bataon nga

kamelyo sa Madian kag sa Epa ; ini sila

nga tanan magaabut gikan sa Seba:
magadalala sila diri sing bulawan kag
insienso, kag magabalantala sila sing

mga pagdayaw kay lehoba.

7 Ang tanan nga mga pinanong sa

Kedar pagatipunon nayon sa imo; kag
ang mga karnero sa Nebayot mangin sa

imo pag-alagdan magasaka ; sila nga may
kahamuut sa ibabaw sang akon halaran,

kag pagahimayaon ko ang Balay sang

akon himaya.
8 ^Sin-o bala ini sila nga nagalulupad

subung nga panganud, kag subung nga

jnga salampati sa ila mga talambuan?

9 Kay sa akon magahululat ang mga
kapuloan, kag ang mga sakayan sa
Tarsis nagaalabut sing una sa pagdala
diri sang imo mga anak gikan sa malayo,
kag ang ila pilak kag ang ila bulawan
upud sa ila sa ngalan ni lehoba, nga
imo Dios, kag sa Balaan ni Israel, kay
nagahimaya sia sa imo.

10 Kag ang mga anak sang mga
dumuluong magapatindugsang imo mga
kuta, kag ang ila mga hari magaalala-
gad sa imo; kay sa akon kaakig gin-

pilas ko ikaw, apang sa akon maayong
kahamuut may kahanoklog ako sa imo.

11 Kag ang imo mga gawang paga-
pamukasan sing dayon ; indi sila pag-
panakpan sa adlaw bisan sa gab-i, agud
nga pagapasudlon sa imo ang mga
bahandi sang mga katawohan kag ang
ila mga hari, nga pagaidul-ong sa imo.

12 Kay ang katawohan kag ang gin-

harian nga indi magaalagad sa imo,
madula ; kag ini nga mga katawohan
pagapanghapayon sila sing bug-os.

13 Ang himaya sang Libano magaa-
but sa imo; ang sipres, ang pino kag
ang boks sing tingub, sa pagpuni sa
duug sang akon balaan nga Puluy-an;
kag pagahimayaon ko ang duug sang
akon mga tiil.

14 Kag magakalari sa imo, nga naga-
layaub, ang mga anak sang mga nagpigos
sa imo, kag ang tanan nga mga nagtala-

maysa imo, magahapa tubtub sa dapa-
dapa sang imo mga tiil : kag pagatawgon
ka nila nga " Banwa ni lehoba", ang
" Sion sang Balaan sa Israel."

15 Sa baylo nga ginbayaan kag gin-

dunitan ka, nga walay sin-o nga mag-agi
sa imo, pagahimooa ko ikaw nga iligoon

sang himaya nga dayon, sang kalipay
sa kaliwatan kag kaliwatan.

16 Kag magasoso ka sang gatas sang
katawohan, magasoso ka sa dughan
sang mga hari, kag makilala mo nga ako
amo si lehoba, nga imo Manluluwas
kag ang imo Manunubus, ang Makagaga-
hum ni lakob.

17 Sa baylo sang tumbaga magadala
ako diri sing bulawan, kag sa baylo
sang salsalon magadala ako diri sing
pilak; kag sa baylo sang kahoy, tumbaga,
kag sa baylo sang mga bato, salsalon

;

kag pagaihatag ko nga paggahum ang
paghidaet, kag subung nga mga manug-
sukot sang buhis, ang katarungan.

18 Indi na gid mabatian nga paga-
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hambalon sa imo duta ang palugos, ang
j

kahapayan, kag ang kalaglagan sa imo
mga dulunan ; apang pagatawgon mo

|

ang imo mga kuta nga " kaluwasan " kag !

ang imo mga gawang nga " pagdayaw."

19 Ang adiaw indi na manginimo
kapawa sa adlawon, kag ang bulan indi

'

na magabanaag sa imo sang iya suga

;

kondi nga si lehoba manginkapawa mo
sa gihapon, kag ang imo Dios mangin-
imo himaya.
20 Indi na matunod ang imo adlaw,

kag ang imo bulan indi na mabulag, kay
si lehoba manginimo dayon nga kapa-
wa, kag ang mga adlaw sang imo lalaw ^

pagapanapuson. !

21 Kag nahanungud sang imo banwa,
j

sila nga tanan manginmatarung; sa

gihapon pagatagiyahon nila ang duta,

nga salingsing sang akon tinanum, nga
binuhatan sang akon mga kamut, sa

paghimaya sa akon.
22 Ang labing diyotay manginisa ka

|

libo, kag ang labing kubus, isa ka kata-
wohan nga gamhanan. Ako si lehoba

:

sa iya panag-on pagadalion ko ini.

Ang pagbantala sang kaluwasan.

£^i ANG Espiritu sang Ginoo nga si^ • lehoba yari sa ibabaw nakon, kay
ginhidhiran ako ni lehoba sapagbantala
sing maayong balita sa mga nalisdan;
ginpadala niya ako sa pagbulong sa
mga binoong sa tagiposoon, sa pag-
bantala sang kaluwasan sa mga bihag,
kag sa mga binilango sing pagbukas
sang mga bilangoan;

2 Sa pagbantala sang tuig sang
maayong kabubut-on ni lehoba, kag
sang adlaw sa pagtiraalus sang Dios
naton, sa paglipay sa tanan nga naga-
lalalaw

;

3 Sa pagsogo sa mga sa Sion nga
nagalalalaw sing sabiuig sini, sa paghatag
sa ila sang himaya sa baylo sang abo,
sang lana sa kalipay sa baylo sang
ialavr, sang bayo sa pagdayaw sa baylo
sang espiritu nga masubo, agud nga
pagpanawgon sila nga " raga terebinto
sang katarungan," nga " tinananum ni
lehoba, nga sa iya maghimaya sia."

4 Kag pagabangonon nila iiwan ang
mga nagub-an nga mga dumaan, kag
pagapatindugon iiwan nila ang mga
dumaan nga nahapay, kag pagabag-ohon
nila Iiwan ang mga kabanwaanan nga

mga linaglag, ang mga kahapayan nga
didto sa kaliwatan kag sa kaliwatan.

5 Kag magatindug didto ang mga
dumuluong, kag raagapalahalab sila

sang inyo m.ga pinanong, kag ang mga
anak sang dumuluong mangininyo mga
mangunguma kag ang inyo mgamanug-
ubas.

6 Kag pagapanawgon kamo nga mga
saserdote ni lehoba kag pagahingalanaa
kamo nga mga alagad sang amon Dios;
pagakaonon ninyo ang mga mangad
sang mga katawohan, kag sa iya himaya
magahagak kamo.

7 Sa baylo sang inyo kahuya may
itiyo kamo nga dapli nga bahin, kag sa^

baylo sang pasipala magahilinugyaw
sila sa ila bahin ; nga tungud sini sa
ila mga kadutaan magatagiya sila sing
dinaplidapli ; may kalipay sila nga
walay katapusan.

8 Kay ako amo si lehoba nga naga-
higugma sang katadlungan, nga naga-
dum.ut sang pangawat nga sa halad nga
sinunog ; kag; pagaihatag ko sa ila ang
ila balus nga may kamatooran, kag
magahimo ako sa ila sing katipan nga
walay katapusan.

9 Kag ang kaliwatan nila pagakilala-
hon sa tunga sang mga katawohan kag
ang mga nagagikan sa ila sa tunga sang
mga kabanwaanan ; ang tanan nga sa
ila makakita, magakilala sa ila, kay kali-

watan sila nga ginapakamaayo ni
lehoba.

IC Magakalipay ako sing daku gid
kay lehoba, ang akon kalag magaka-
sadya sa akon Dios; kay ginpasaputan
niya ako sing raga panapton sa kalu-
wasan, ginaputus niya ako sang bayo sa
katarungan, subung sang ginapunihan
sa piesta sang kalasalon nga lalaki, kag
subung sang kalasalon nga babae nga
ginapunihan nij^a sia sang iya mga
huyas.

1 1 Hod, subung nga ang duta nagapa-
tubo sing tubo, kag subung nga ang ka-
tamnan nagapatubo sang iya binhi, amo
man ang Ginoo nga si lehoba magapa-
tubosangkatarungankagsangpagdayaw
sa atubungan sang tanan nga mga kata-
wohan.

Himaya n|a sa fihapon nagatubo sa lerasalem.

^Q BANGUD sang gugma sa Sion,^^ indi ako maghipus, kag bangud
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sang gugma sa lerusalem indi ako
magapahimonong tubtub nga maggowa
subung sang silak ang iya katarungan,
kag ang iya kalawasan subung sang isa

ka sulo, nga nagadabdab ;

2 Kag tubtub nga makita sang mga
katawohan ang imo katarungan, kag
sang tanan nga mga hari, ang imo hi-

maya ; kag nga pagahingadlan ka sang
isa ka ngalan nga bag-o, nga ginmitlang
sang baba ni lehoba.

3 Kag manginpurugpurung ka sa hi-

maya sa kamut ni lehoha, kag diadema
nga harianon sa kamut sang imo Dios.

4 Indi ka na gid pagtawgon: "Ang
binayaan;" kag indi na pagaisiling
nahanungud sa duta: "Ang kahapa-
yan;" kondi nga pagatawgon ka, nga
Hepsiba, kag ang imo duta nga Beula.*
Kay si lehoba magabutang sa imo sang
iya maayo nga kahamuut kag ang imo
duta may bana.

5 Kay subung sa isa ka pamatan-on
nagapakasal sa isa ka ulay, amo man
magapalakasal sa imo ang imo mga
anak ; kag subung sang kalipay sang
bana sa kalasalon, subung sini magaka-
lipay sa imo ang imo Dios.

6 Sa ibabaw sang imo mga kuta, oh
lerusalem, ginabutangan ko sing mga
bantay ; sa bug-os nga adlaw kag sa
bug-OS nga gab-i sing dayon gid indi

sila magahilipus. Kamo nga mga naga-
dumdum kay lehoba, ayaw kamo pag-
pahuway.

7 Kag indi ninyo sia paghatagan sing
kapahuwayan, tubtub nga matukud niya
ang lerusalem kag tubtub nga mahimo
sia niya nga iligoon sang pagdayaw sa

duta.

8 Nagsumpa si lehoba tungud sa iya
too kag tungud sang butkon sang iya
kagamhanan : Indi na ako magahatag
sang imo trigo nga kalan-on sa imo
mga kaaway, bisan magainum pa ang
mga anak sang dumuluong sang duga
sang ubas, nga imo ginkabudlayan

;

9 Apang ang mga magaani sini, maga-
kalaon sa iya, kag magadalayaw sila

kay lehoba ; kag ang mga magapopo
sini, pagaimnon nila sia sa mga patyo
sang akon balaan nga Puluy-an.

10 Pag-agi-kamo, pag-agi-kamo sa

mga gawang; iaman-ninyo ang dalan sa

banwa ; bayawa-ninyo, bayawa-ninyo
angdalan; kuhaa-ninyo ang mga bato,
bayawa-ninyo ang isa ka bandera sa
atubangan sang mga kabanwaanan.

11 Yari karon, nga ginapabati ni
lehoba ang iya tingug tubtub sa ukbung
sang duta. Isiling-ninyo sa anak nga
babae sang Sion : Yari karon, nagakari
ang imo kaluwasan

;
yari karon ang iya

sohol upud sa iya, kag sa atubangan
niya ang iya balus.

12 Kag pagatawgon sila nga "banwa
nga balaan/' nga *' mga tinubus ni le-

hoba ; "kag pagatawgon ka nga " banwa
nga Pinangita," " banwa nga wala pag-
bayai."

Ang DiDS tnagaluwas kag magatimalus sa iya

banwa.

^O iSIN-O bala ini nga nagakari saU^ Edom, nga tmgagikan sa Bosra,
nga may mga panapton nga mga ma-
pula, ini nga halangdon sa iya panap-
ton, nga nagatadlong ang olo sa pag-
kadaku sang iya gahum ? " Ako, ang
nagahambal sa katarungan, nga sampa-
ton sa pagluwas."

2 iKay ngaa bala nga mapula ang
imo panapton, kag ang imo mga ilislan

subung sang nagalapak sa ipitan?

3 " Ako lamang ang naglapak sa

ipitan, kag sa tunga sang mga kaban-
waanan wala gid sing nagupud sa
akon; kag ginlapak ko sila sa akon
kaakig, kag ginlinas ko sila sa akon
kasingkal ; kag ang iya duga nag-agsik
sa akon mga panapton, kag ginhigkoan
ko ang tanan ko nga mga ilislan.

4 Kay ang adlaw sang pagtimalus
yara sa akon tagiposoon, kag ang tuig

sang akon pagtubus nag-abut na.

5 Kag nagtulok ako, kag walay sin-o

nga magabulig ; kag natingala ako, nga
wala sing sin-o nga magasakdag. Niyan
ginluwas ako sang akon butkon, kag
ginsakdag ako sang akon kaakig.

6 Kag sa akon kaakig gintapak ko
ang mga kabanwaanan, kagginhubog ko
sila sang akon kasingkal, kag ginpailig

ko sa dula ang iya duga."

Mga pa^pasaiamat, mga pagtuad kag mga pag-

ampo sang banwa sang Dios.

* Hepsiba, ang akon kahamut-an sa 7 Pagpanumdumon ko ang mga
iya; ^^w/fl, asawa. kalooy ni lehoba, ang mga pagdayaw
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kay lehoba, sono sa tanan nga ginhatag

sa amon ni lehoba; kag ang kabugana
sang kaayo nga sa balay ni Israel, nga
ginhatag niya sa ila sono sang iya mga
pagkahinoklog, kag sono saxng kabugana
sang iya mga pagkalooy.

8 Kag nagsiling sia: "Sa pagkama-
tuud gid, banwa nakon sila, mga anak
nga indi magabulutig"; kag nangin-
Manluluwas sia nila.

9 Sa tanan nila nga kalilisdan sia ang
ginapakalisud.kagangManugtundasang
iya nawung nagluwas sa ila; sa iya

gugma kag sa iya pagkamahinoklogon
gintubus niya sila, kag ginhakwat niya
sila, kag gindala niya sila sa tanan nga
mga adlaw sad to.

10 Apang nagnangimalalison sila, kag
ginpasubu nila ang Espiritu sa iya pag-
kabalaan ; kag nabaylo sia nga kaaway
nga sa ila, kag sia gid nagpakigaway
batok sa ila.

11 Niyan ang iya banv;a nakadum-
dum sang mga adlaw nga mga dumaan,
kay Moises : i Diin bala ang nagpa-
taklad sa ila sa dagat upud ang manug-
bantay sang iya pinanong ? l Biin bala

ang nagbutang sa tunga nila sang Espi-

ritu sang iya pagkabalaan ?

12 i' Ang nagpalakat sa too ni Moises
sang iya butkon nga mahimayaon, nga
nagapapain sang mga tubig sa atuba-

ngan nila sa paghimo nga sa iya sing

ngalan nga walay katapusan ?

13 iAng nagdul-ong sa ila sa mga
kaidadalman, subung sang isa ka kabayo
sa kahanayakan, nga wala pagkasan-
dad?

14 Subung sang kahayupan naga-
dulhog sa nalupyakan, amo man ang
Espiritu ni lehoba nagdala sa ila sa

kapahuwayan ; amo ining pagdul-ong
mo sa imo banwa sa paghimo nga sa

imo sing ngalan nga mahimayaon.
15 Tamud-ka kutub sa mga iangit,

kag tuluk-ka kutub sa puluy-an sang
imo pagkabalaan kag sa imo pagka-
halangdon. i Diin bala ang imo ka-

iraon, kag ang imo gahum, ang balat-

yagon sang imo mga kasudlan, kag
ang imo mga paghinoklog ? Ginapun-
gan sila nga sa akon.

16 Hoo, ikav/ amo ang amonamay;
kay si Abraham indi nagakilala sa

amon, kag si Israel wala magapangilala
sa amon. Ikaw, oh lehoba, ikaw am.o
ang amon amay, ang imo ngalan amo

:

" Ang amon INIanunubus, sa tanan nga
panag-on."

17 iKay ngaa bala, oh lehoba, gin-

patalang mo kami nga malayo sa

imo dalanon kag ginpatig-a mo ang
amon mga tagiposoon nga malayo sa

kahadluk sa imo? Balik-ka tungud
sang gugma sa imo mga alagad, tungud
sang mga kabikahan sang imo panu-
blion.

18 Sa malip-ot lamang nga panag-on
ang banwa sang imo pagkabalaan nag-
tagiya sang duia. Gintapak sang amon
mga kasumpung ang imo balaan nga
Puiuy-an.

19 Subung kami sadtong mga sa ila

wala ka nga mas-a maggahum, nga
wala paghingadli sila sang imo ngalan.

C^A i
OH^ kon gision mo unta ang^^ mga kalangitan, kon magpa-

naug ka unta, sa imo atubangan maga-
kalatunaw ang mga kabukiran.

2 Subung sang kalaj^o nga nagadab-
dab sa mga sanga nga nalaya, subung
sang kalayo nga nagapabukal sang
tubig, ikaw magapakilala sang imo nga-

lan sa imo mga kasumpung; kag ang
mga katawohan magakulurug sa imo
atubangan.

3 Sang naghimo ka sing mga butang
nga kalahudlukan, nga wala gid namon
paghulata, nagpanaug ka, nagkatunaw
ang mga kabukiran sa atubangan mo.

4 Kag wala nga mas-a mabatii, wala
nga mas-a ang idulungug makata-
lupangud, wala nga mas-a ang mata
makakita, luwas sa imo, sang isa ka
Dios, nga nagahimo nga sa nagahulat

sa iya.

5 Nagasugata ka sang nagakasadya sa

pagbutang sa buhat sang katarungan,

sang mga nagapanumdum sa imo mga
dalanon. Yari karon, ikaw nangakig
kay nakasala kami ; apang sa imo mga
dalanon yara ang walay katapusan, kag
manginmaluwas kami.

6 Kami nga tanan manginsubung
sang tawo nga mahigko, kag ang tanan
namon nga mga katarungan subung sang
lapat nga mahigko ; nagakalayong kami
nga tanan subung sang dahon, kag ang
amon mga kalautan nagaagaw sa amon
subung sang hangin.

7 Kag wala sing sin-o nga magpana-
wag sang imo ngalan, nga raagmata sa

pagdakup sa imo ; kay gintago mo sa
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amon ang imo nawung, kag ginpanu-
naw mo kami sa kabangdanan sang
amon mga kalautan.

8 Apang karon, lehoba, ikaw amo
ang amon amay ; kami among lunang,

kag ikaw ang naghuman sa amon, kag
kami nga tanan, binuhatan sang imo
mga kamut.
9 Indi ka maakig, oh lehoba, sing

lakas gid, bisan magpanumdum ka sa

gihapon sang kalautan. Yari karon,
tuluka; kami nga tanan among imo
banwa.

10 Ang mga banwa sang imo pag-
kabalaan isa ka kahanayakan, ang Sion
isa ka kahanayakan, ang Jerusalem isa

ka kahapayan.
T I Ang Balay sang amon pagkabalaan

kag sang amon pagkahalangdon, nga sa

iya gindayaw ka sang amon mga gini-

kanan, ginsunog sang kalayo, kag ang
tanan namon nga mga duug nga ma-
sadya ginpanghapaj'-.

12 Bisan pa sini, ^magapugung ka
bala, oh lehoba, magahipus ka bala kag
pagapakalisuron mo kami sing lakas ?

Si lehoba nagapanaad sa pas:pamati sans sinambit

nga pag-ampo kag sa pagbawi sa iya

mga alagad.

^C GINPAKISAYDAN ako sang^^ mga wala magapalamangkot sa

akon ; nakita ako sang mga wala maga-
pangita sa akon. Nagsiling ako : Yari
ako, sa isa ka katawohan nga indi gina-

hingadlan sa akon ngalan.

2 Ginuntay ko sa bug-os nga adlaw
ang akon mga kamut sa isa ka banwa
nga malalison, nga sia nagalakat sa

dalan nga indi maayo, sono sang iya

mga kaugalingon nga hunahuna :

3 Ang banwa sang mga nagapaakig
sa akon sa guya sing dayon gid, nga
nagahalad sa mga katamnan kag naga-
sunug sing pahamut sa ibabaw sang
mga halaran nga tisa ;

4 Nga nagapuluyo sila sa mga lulub-

ngan kag nagahiligda sa mga palanago-
an, nga nagakaon sila sing unud sang
babuy, kag nga sa ila mga yahong may
sabaw sang mga sud-aii nga mahigko

;

5 Nga nagasiling sila :
" Palayo-ka,

indi ka magpalapit sa akon ; kay ako
tama ka balaan sa imo." Ini sila mga
aso sa akon ilong, kalayo nga nagadab-
dab sa bug-os nga adlaw.

6 Yari karon, nasulat na ini sa atu-

bangan nakon ; indi ako magahipus,
kondi magabalus ako, kag magabalus
ako sa iya dughan

:

7 Hoo, sang inyo mga kalautan, kag
sang mga kalautan sang inyo mga
ginikanan sing tingub gid, siling ni

lehoba ; nga sila nagpasunog sing pa-
hamut sa ibabaw sang mga bukid, kag
sa ibabaw sang mga kabakoloran gin-

pasipalahan nila ako ; kag pagataksan
ko sila sing una sang ila balus sa ila

dughan.
8 Amo ining ginasiling ni lehoba:

Kon makit-an sing duga ang isa ka bulig
nga ubas, kag magsiling :

" Indi mo
ini paglaglagon, kay may pagpakamaayo
sa iya "; subung sini pagahimoon ko
tungud sa gugma sa akon mga alagad,

nga indi ko paglaglagon ang tanan.

9 Kag pagapagowaon kay lakob ang
isa ka kaliwatan, kag kay luda ang
manugtagiya sang akon mga kabuki-
ran ; kag ang akon mga pinili maga-
talagiya sa ila, kag ang akon mga ala-

gad magapuluyo didto.

10 Kag ang Saron manginpuluy-an
sang mga obeha, kag ang nalupyakan
sa Akor ang duug nga didto magapa-
huway ang mga kabakahan nga sa akon
banwa nga nagpangita sa akon.

11 Apang kamo nga mga nagabiliya
kay lehoba, nga nagakalipat kamo sang
bukid sang akon pagkabalaan, nga
nagaaman kamo sing latok kay Gad,*
kag nagapuno kamo sang tagayan sang
alak nga mahamut kay Meni.f

12 Ipaigo ko man kamo sa hingani-

ban, kag kamo nga tanan magaduko
sa pulugutan ; kay nagpanawag ako,

kag wala kamo magsalabat, nag-
hambal ako, kag wala kamo magpala-
mati, kag ginhimo ninyo ang malain sa

akon mga mata, kag ginpili ninyo ang
wala nakon mahamut-i.

13 Ngani amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si leboba : Yari karon, nga
ang akon mga alagad magakalaon,
apang kamo pagapangutumon : yari

karon, nga ang akon mga alagad maga-
inum, apang pagauhawon kamo; yari

karon, nga ang akon mga alagad naga-
kalipay, apang pagapakahuy-an kamo.

* Gad, diosdios sang kapalaran.

t Meni, diosdios sang malaut nga
palad.
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14 Yarl karon, nga ang akon mga
alagad magakilinanta sa kalipay sa

tagiposoon, apang kamo magasiliningit

sa kasakit sa tagiposson, kag maga-
uluwang kamo sa pagkaboong sa espi-

ritu.

15 Kag pagabayaan ninyo ang inyo

ngalan, subung nga panumpa sa akon
mga pinili ; kag ang Ginoo nga si leho-

ba magapatay sa imo, kag ang akon
mga alagad pagahingadlan sa liwan nga
ngalan

;

16 Sa bagay nga ang magpakamaayo
sa duta, pagapakamaayohon sia sang
Dios sang kamatooran, kag ang mag-
sumpa sa duta, magasumpa sia sa Dios
sang IcaLTiatooran; kay ang mga naha-
una nga mga kalisdanan pagakalipatan,

kag pagatabunan si la sa akon mga
mata.

17 Kay yari karon, nga ako maga-
tuga sang isa ka bag-o nga langit kag
sang isa ka bag-o nga duta, kag indi na gid

pagadumdumoQ ang mga nahauna kag
indi na magaabut sa panumduman.

18 Apang magkalipay-kamo kag mag-
kalasadya-kamo sa gihapon sa mga bu-

tang nga akon ginatuga ; kay yari karon,

nga ako magatuga sang lerusalem nga
sa kasadya, kag sa iya banwa nga sa

kalipay.

19 Kag magakasadya ako bangud sa

lerusalem, kag magakalipay ako sa

akon banwa ; kag indi na gid mabatian
sa iya ang tingug sa paghibi, bisan ang
kagahud sa mga siningit.

20 Walg na gid didto sa olehe sini

sing bata nga may pila lamang ka ad-

law, bisan tigulang nga indi matuman
ang iya mga adiaw : kay ang pamatan-
oa mamatay sa isa ka gatus ka tuig,

kag ang makasasala nga may isa ka
gatus ka tuig, manginpinapakamalaut.

21 Kag magapalatindug sila sing mga
baldy, kag magapuluyo sila sa ila, kag
magatalanum sila sing mga kaubasan,
kag magakalaon sila sang bunga nila.

22 Indi sila magapalatingdug, agud
nga liwan ang rnagapuyo ; indi sila

magatalanum, nga liwan ang magaka-
on ; kay ang mga adlaw sang akon
banwa manginsubung sang mga adlaw
sang mga kahoy, kag ang akon mga
pinili magagamit sang binuhatan sang
ila mga kamut,

23 Indi sila magapalangabudlay sa

walay pulus, indi . magapalanganak sila

nga sa kakugmat ; kay mga kaliwatan

sila sang mga pinakamaayo ni lehoba,

kag ang mga nagagilikan sa ila maga-
upud sa ila.

24 Kag mahanabu nga, sa wala pa
sila magasingit, ako magasabat ; sa naga-

hambal pa sila, nakabati na ako.

25 Ang lobo kag ang kordero paga-

pahalabon sing tingub, kag ang leon

magakaon sing dagami subung sang ba-

ka, kag ang yab-ok manginpagkaon sang
man-ug ; indi na pagahimoan sing mala-
in kag indi na pagalaglagon sa ibabaw
sang bug-OS nga bukid sang akon pag-

kabalaan, siling ni lehoba.

Katapusan n§a pagtabos sa mga malallson.

f^fi AMO ining ginasiling ni lehoba:
v-^O Ang langit among akon ling-

koran nga harianon, kag ang duta
among talapakan sang akon mga tiil:

I Ano bala nga balay ang pagapatindu-
gon ninyo sa akon, kag ano bala nga
duug ang akon palahuwayan ?

2 Kag ining tanan nga mga butang
ginhimo sang akon kamut, kag ining

tanan nga mga butang nanginamo sila,

siling ni lehoba. Kag amo ini ang
akon pagatulukon : ang nalisdan kag
binoong nga espiritu, kag ang naga-
kurug sa akon polong.

3 Ang nagapugut sang baka, kag
nagapilas sing isa ka tawo; ang naga-
halad sing obeha, ^a^nagapugotsing isa

ka ido ; ang nagahalad sing halad nga
kalan-on, kag nagadala sing dugo sang
baboy ; ang nagahalad sing pahamut
sang insienso, kag nagapakamaayo sa

isa ka diosdios, hoo, ginpili nila ang ila

gid nga mga dalanon, kag ang ila kalag
nagakalipay sa ila mga kalangil-aran,

4 Busa pagapilion ko man ang ila

mga kalilisdan, kag pagadalhon ko sa

ibabaw nila ang ila ginkahadlukan

:

tungud kay nagpanawag ako, kag wala
gid sing nagsabat ; naghambal ako, kag
wala sila magpalamati ; kondi ginhimo
nila ang malain sa akon mga mata, kag
ginpili nila ang wala nakon mahamut-i.

5 Pamati-kamo sang polong ni

lehoba, kamo nga mga nagakulurug sa

iya polong: Ang inyo mga utud nga
nagadumut sa inyo, kag nga nagasobol
sa inyo bangud sang akon ngalan, nag-
sililing sila :

" Paghimayaon si lehoba,

897



66.6. SI ISAIAS. 66. 23.

kag makita namon ang inyo kalipay,"

kag pagapakahu3'--an sila.

b Ang tingug sang kinagahud nagagi^

kan sa banwa, ang tingug nagagikan

sa SJmbahan, ang tingug ni lehoba
nga nagahatag sang balus sa iya mga
kaaway.

7 Sa wala pa sia pagsakiti, nag-anak
sia, sa wala pa mag-abut ang mga sakit

nag-anak sia sing isa ka anak nga lalaki.

8 iSin-o bala ang nakabati sing su-

bung nga butang? I Sin-o ang nakakita
sang kaangay nga butang? ^Nagaanak
bala ang isa ka katawohan sa isa ka
adlaw ? I Nagapakatawo bala ang isa

ka katawohan sa makaisa lamang, nga
ang Sion ginsakitan na kag sa gilayon

nag-anak sia sang iya mga anak nga
lalaki ?

9 Ako nga nagadala sajig mga kahataan

sa pagkatawo, iindi bala ako maga-
paanak siling ni lehoba? kon, sang gin-

panganak ko gid, ^"pagapungan ko bala

ang pakatawo, siling sang imo Dios?
10 Magkalalipay-kam.o upudsangleru-

salem, kag magkalasadya-kamo upud sa

iya, kamo nga tanan nga nagahig 'gma
sa iya : magkalasadya-kamo upud sa

iya sa kalipay, kamo nga tanan nga
mga nagalalaw tungud sa iya,

11 Agud nga magsoloso kamo, kag
magkalabusug kamo sang mga soso sang
iya mga paglipay, agud nga maginum
kamo, kag magkalawili kamo sa kasilaw
sang iya himaya.

12 Kay amo ining ginasiling ni leho-

ba : Yari karon, nga ginapaagi ko sa

ibabaw niya ang paghidaet subung sang
isa ka suba, kag ang himaya sang mga
katawohan subung sang isa ka kasul-

gan nga nagaawas ; kag magasoloso
kamo, kag sa ibabaw sang mga kilid

pagadal-on kamo, kag sa ibabaw sang
mga tuhud pagalingawon kamo.

13 Subung sang tawo nga ginalipay

sang iya iloy, subung man pagalipayon
ko kamo, kag sa lerusalem pagalipayon
kamo.

14 Kag makita ninyo ini, kag maga-
kasadya ang inyo tagiposoon, kag ang
inyo mga tul-an magatiibo subung sang
hilam.on, kag ang kamut ni lehoba pa-

gaipakilala sa iya mga alagad, apang
magakaakig sia batok sa iya mga ka-

away.
15 Kay yari karon, nga si lehoba ma-

gakari nga may kalayo, kag ang iya

mgakanga subung sang alimpulos, sa
pagbalus sang iya kaakig sa kasingkal,
kag sang iya pagpahug, sa dabdab sang
kalayo.

16 Kay si lehoba magahikot sang
paghukom tungud sang kalayo kag ba-
tok sa tanan nga unud tungud sang iya
hinganiban, kag ang mga pagapilason
ni lehoba sa kamatayon manginmadamu
sila.

17 Ang mga nagapakabalan kag ang
mga 1 agapalaninlo. nga sa mga katam-
nan, sa olehe sang tagsa ka diosdios nga
yadto didto sa tunga, ang mga nagakala-
on sang unud sang baboy, kag sang
kalangil-aran nga mga butang, kag sing
ilaga, pagalaglagon sila sing tingub gid,

siling ni lehoba.

18 Kay ako nakahangup sang iya mga
binuhatan kag sang iya mga hunahuna.
Ang panag-on nag-abut sa pagtipon sang
tanan nga mga katawohan kag sang mga
hambal, agud nga mag-alabut sila kag
makakita sila sang akon himaya.

19 Kag pagabutangan ko sing tanda
sa tunga nila, kag magapadala ako sang
mga nagpalalagyo gikan sa ila sa mga
katowohan, sa Tarsis, sa Pul kag sa

Lud, nga nagapana sing pana, sa Tubul,
kag sa laban, sa mga malayo nga mga
pulo, nga wala makabati sa akon,
bisan nakakita si!a sang akon himaya

;

kag pagaibantala nila ang akon himaya
sa tunga sang mga katawohan.

20 Kag magadala sila diri sang tanan
ninyo nga mga utud, gikan sa tunga
sang tanan nga mga katawohan, subung
nga dolot kay lehoba, sa mga kabayo,
sa mga kanga, sa mga yayongan, kag sa
mga mula, kag sa mga kamelyo, sa bukid
sang akon pagkabalaan, sa lerusalem,
siling ni lehoba, sa bagay nga ang mga
inanak ni Israel nagadala diri sing
dolot sa suludlan nga matinlo sa Balay ni

lehoba-

21 Kag sa ila magakuha ako nga sa

mga saserdote, nga sa mga Lebinhon,
siling ni lehoba.

22 Kay subung nga ang bag-ong kala-

ngitan kag ang bag-ong duta, nga akon
ginahimo, nagapaladayon sa atubangaii

nakon, siling ni lehoba, subung man
magapadayon ang inyo kaliwatan kag
ang inyo ngalan.

23 Kag mahanabu nga, sa bulanbu-

lan, kag sa sabadosabado, magakari
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ang tanan nga unud sa pagyaub sa atuba-
ngan nakon, siling iii lehoba.
24 Kag magagulowa sila, kag maga-

taian-aw sila sang mga bangkay sang
mga tawo nga, nagalalalis batoksa akon

;

kay ang iya ulud indi gid mapatay, kag
ang iya kalayo indi mapalong, kag
manginkalangil-aran sila sa tanan nga
unud.

SI lEREMIAS.

Pagtawag kag ni|a nafaauna nga mga palanaa-awcn

gang manalagita.

1ANG mga polong ni leremias, nga
anak ni Hilkia, sa tunga sang mga

saserdote nga didto anay sa Anatot, sa

duta ni Benyaniin

;

2 Nga sa iya nag-abut ang polong ni

lehoba sa mga kaadlawan ni losias, nga
anak ni Anion, nga hari sa luda, sa tuig

nga ikapulo kag talo sang iya paghari

;

3 Subung man sa mga kaadlawan ni

loiakim, nga anak ni losias, nga hari sa

luda, tubtub sa katapusan sang tuig nga
ikapulo kag isa ni Sedekias, nga anak ni

losias, nga hari sa luda, tubtub sang
pagpalitonsang lerusalem, sa bulan nga
ikalima.

4 Nag-abut ang polong ni lehoba sa
akon, nga nagasiling:

5 " Sa wala pa ikaw mahuraan sa
tiyan tiga iniloy nakilala ko ikaw ; kag
sa wala pa ikaw maggowa sa sabak nga
iniloy, ginpakabalaan ko ikaw

; ginhimo
ko ikaw nga manalagna sa mga katawo-
han/'
6 Kag ako nagsiling: "

i
Ah, Gi-

noo nga si lehoba! Yari karon indi ako
makahibalo maghambal, kay bata ako."

7 Kag nagsiling sa akon si lehoba

:

" Indi ka magsiling : Bata ako ; kay sa
tanan nga pagapakadtoan ko sa imo,
magakadto ka, kag pagaisiling mo ang
tanan nga pagaisogo ko sa imo.

8 Indi ka mahadluk sa kabangdanan
nila, kag ako upud sa imo sa pagluwas
sa imo, siling ni lehoba."

9 Kag ginuntay ni lehoba ang iya
kamut kag ginkamlut niya ang akon
baba; kag nagsiling sa akon si lehoba:
"Yari karon, ginbutang ko ang akon
mga polong sa imo baba.

10 Tuluk-ka, nga ginbutang ko ikaw

sa sini nga adiaw sa ibabaw sang mga
katawohan, sa ibabaw sang mga ginhari-
an, sa psggabut, kag sa pagguba, kag sa
pagpalaglag, kag sa pagwagwag, kag sa
pagpatindug kag sa pagtanum."

11 Kag ang polong ni lehoba nag-
abut sa akon, nga nagasiling: "^"Ano
bala ang ginatan-aw mo, leremias?"
Kag nagsiling ako :

" Ginatan-aw ko
ang isa ka sungkud nga almendro."

12 Kag nagsiling sa akon si lehoba

:

" Maayo ang nakita mo ; kay ako naga-
pulaw sang akon polong sa pagbutang
sa iya sa buhat."

13 Kag nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba sa makaduha, nga nagasiling:
"

I Ano ang ginatan-aw mo bala ? " Kag
nagsiling ako :

" Ako nagatan-aw sing
isa ka kolon nga nagabukal, nga ang iya
kadaygan nayon sa Aminhan."

14 Kag nagsiling sa akon si lehoba

:

" Gikan sa Aminhan magalupok ang ka-
lainan sa ibabaw sang tanan nga mga
pumuluyo sang duta,

15 Kay yari karon, ginatawag ko
ang tanan nga mga panimalay sang
mga ginharian sang Aminhan, siling ni

lehoba ; kag magakalari sila, kag maga-
butang ang tagsatagsa sang iya lingko-
ran nga harianon sa salamputan sang
gawang sa lerusalem, kag sa atubangan
sang tanan niya nga mga kuta sa pali-

bot, kag sa atubangan sang tanan nga
mga kabanwaanan sa luda.

16 Kag magamitlang ako sang akon
mga paghukom batok sa tanan nila nga
kalainan nga sa iya nagbiiiya sila sa
akon, kag nagpasunog sila sing inseinso
sa liwan nga mga dios, kag sa binuhatan
sang ila mga kamut naglayaub sila.

17 Bnsa, ikaw pagawagkusan mo ang
imo mga hawak, kag magatindug ka,
kag pagaihambal mo sa ila ang tanan
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nga igasogo ko £a imo. Indi ka mag-
talaw sa atubangan nila, basi pa nga
pagpatalawon ko ikaw sa atubangan
nila.

18 Kag, yari karon, nga ako nagahimo
sa imo sa sini nga adlaw nga pinabakud
nga banwa, kag nga haligi nga salsalon,

kag nga raga kuta nga tumbaga batok
sang bug-OS nga duta, batok sa mga hari

sa luda, batok sa iya mga dunganon, ba-

tok sa iya mga saserdote kag batok sa

banwa sang duta.

19 Kag magapakig-away sila sa imo,
apang indi ikaw nila sarang madaug;
kay ako yari upud sa imo, siling ni le-

boha, sa pagluwas sa imo."

Si leremias ginapada sa lerusalem sa pagsabdong

8a iya tungud sang iya mga paglalis.

2 KAG nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling

:

2 Lakat kag singit-ka sa mga idulu-

ngug sang lerusalem, nga nagasiling

:

Amo ining ginasiling ni lehoba : Naka-
dumdum ako sa imo, sang kalolo sang
imo pagkapamatan-on, sang gugma sa

pagkasal sa imo, sang naglakat ka sa

olehe nakon sa kahanayakan, sa duta
nga wala masab-ugi.

3 Si Israel sadto pagkabalaan kay le-

hoba, nga mga nahauna nga bunga sang
iya patubas. Angtanan nga mga naga-
kaon sa iya, makasala sila ; kalainan
magabut sa ila, siling ni lehoba.

4 Pamatii-ninyo ang polong ni leho-
ba, balay ni lakob, kag kamo nga tanan
nga mga panimalay sang balay ni Israel,

5 Amo ining ginasiling ni lehoba:

I Ano bala nga dikatarungan ang nakita
sa akon sang inyo mga ginikanan, nga
nagpalalayo sila sa akon, kag naglalakat
sila sa olehe sang kadayawan, kag na-
nginwalay pulus sila?

6 Kag wala sila magsililing :
"

i Diin
bala si lehoba, nga nagpataklad sa aton
gikan sa duta sa Egipto, nga nagpalakat
sa aton sa kahanayakan, sa isa ka duta
nga mga kamingawan kag bohoon,
sa isa ka duta nga mamala kag sa
landong sang kamatayon, sa isa ka duta
nga sa iya wala sing sin-o nga nagaagi,
kag didto walay bisan sino-o nga tawo
nga nagapuyo."

7 Kag ginpasulud ko kamo sa duta
nga bugana, agud nga magkaon kamo
sang iya bunga kag sang iya mga

kaayohan ; kag nagsululud kamo sa iya
kag gindagtaan ninyo ang akon duta,
kag ginhimo ninyo nga kalangil-aran
ang akon panublion,

8 Ang mga saserdote wala magsili-
ling: " iD'im bala si lehoba?" Kag ang
mga magahikot sang kasogoan, wala
magkilala sa akon ; ang mga manug-
bantay nagmalalison batok sa akon

:

kag ang mga manalagna nagtalagna
tungud kRy Baal, kag naglalakat sila sa
olehe sang wala sing bisan ano nga
kapuslanan.

9 Ngani magapakigsuay pa ako sa
inyo, siling ni lehoha, kag magapakig-
suay ako sa mga anak sang inyo mga
inanak.

loBusa, pag-agi-kamosamgakapuloan
sa Kitim, kag tulok-kamo, kag ipadala-
ninyo sa Kedar, kag talupangda-ninyo
sing matinatapon gid, kag tan-awa-
ninyo kon may butang sadto ngakaangay
sini:

11 Ang isa ka katawohan i magailis
bala sia sang iya mga dios ? Bisan pa
indi sila mga dios. Apang ang akon
banwa nagbaylo sang iya himaya sa

wala sing bisan ano nga kapuslanan.
12 Panghiorong-kamo, kalangitan, na-

hanungud sini, kag magkilibang-kamo

;

magmalala-kamo, siling ni lehoba.

13 Kay duha ka kalainan ang ginhimo
sang akon banwa : ginbayaan nila ako,

nga tuburan sang mga tubig nga buhi,

sa pagkutkut sing mga bobon nga sa

ila, mga bobon nga mga boong, nga
indi makasuput sang mga tubig.

14 iSi Israel alagad bala? iUlipon
bala sia nga natawo sa balay ? i Kay
ngaa bala nangininagaw sia ?

15 Ang mga tutuy sang mga leon
naggalaab batok sa iya

;
ginpabati nila

ang ila tingug; ginbutang nila ang iya

duta sa kahapayan ;
pinanunog na ang

ila mga kabanwaan, tubtub nga wala
na sing pumuluyo.

16 Ang mga anak man sa Nop kag sa

Tapnes magahalonhon sang imo alim-

puduan.

17 I Wala ka bala maghakut sa imo
sini, tungud sang imo pagbiya kay le-

hoba, nga imo Dios, sang ginapalakat ka
niya sa dalan ?

18 Busa karon, ; ano bala ang imo sa

dalan pa Egipto, agud nga maginum ka
sang tubig sang Sihor ? < Kag ano bala

900
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ang imo sa dalan sang Asur, agud nga
maginum ka sang tubig sang suba ?

19 Ang imo kalainan magasilot sa

imo, kag ang imo mga pagkadimaiutum
magasabdong sa imo. Busa, maghibalo-
ka, kag tan-awa nga butang nga malain
kag mapait, nga nagbija ka kay lehoba,
nga imo Dios, kag nga ang akon kahad-
luk wala sa imo ; siling sang Ginoo nga
si lehoba sang Sebaot.
20 Kay kuiub sadto gid ginbali ko

ang imo singkaw, kag ginbugto ko ang
imo mga higot ; kag nagsiling ka : Iiidi

ako mag-alagad; apang sa tanan nga
kabakoloran nga mataas, kag sa idalum
sang tanan nga kahoy nga madabung,
nagayaub ka, nagapakighilawas ka.

21 Kag gintanum ko ikaw nga piino

sang ubas nga labing pinili, nga tanan sia

nga matuud nga tanum : i paano nga
nagbaylo ka nga sa akon sa mga bala-

gon nga dunot sang ulubasan nga dumu-
luong ?

22 Bisan pa magpamunak ka nga
may lehia kag maggamit ka sing ma-
damu nga habon, ang imo sala maga-
mangindimapanas sa akon atubangan,
nagsiling ang Ginoo nga si lehoba.

23 i Paano nga nagasiling ka :
" Wala

ako maghigko sa akon, wala ako mag-
lakat sa olehe sang mga Baal ?" Tuluka
ang imo dalan sa nalupyakan, pangila-
laha ang imo ginhimo, kamelyo nga
bataon nga bakia nga madasig, nga ang
iya mga agi mga isiisi.

24 Asno nga bakiya nga talonon, nga
naanad sa kahanayakan, nga sa iya kai-

ligbon nagasuyup sang hangin ; sa iya

kainit I sin-o bala ang makapugong sa
iya ? Ang tanan nga mga nagapangita
sa iya, indi sila pagbudlayon ; makita
nila sia sa iya binulan.

25 Bantayi ang imo mga tiil sa pag-
uba sang sapin, ang imo tutunlan, sa
kauhaw. Apang nagasiling ka :

" Walay
pulus ; indi, kay ginahigugma ko ang
mga dumuluong kag sa olehe nila maga-
lalat ako."

26 Subung sang kahuya sang maka-
wat kon madakpan sia, subung sini

magakalahuya ang mga sa balay ni

Israel, sila, ang ila mga hari, ang ila

mga dunganon, ang ila mga saserdote
kag ang ila mga manalagna,

27 Nga nagsiiiling sila sa kahoy

:

" Amay ko amo ikaw ;" kag sa bato :

"Ikaw ang nagpanganak sa akon." Kay

gin-atubang nila sa akon ang ila iikod,
kag indi ang nawung; kag sa panag-on
sang ila kalainan magasiling sila :

" Tin-
dug- ka kag luwasa kami."

28 Kagji diin bala ang imo mga dios,

nga ginhimo mo nga sa imo ? Mag-
tilindug sila, kon sarang ka nila malu-
was sa panag-on sang imo kalainan.
Kag sono sang kadamuon sang imo mga
kabanwaan, oh luda, nanginamo ang
imo mga dios.

29 i Kay ngaa bala magasuay kamo
sa akon ? Tanan kamo naglalalis batok
sa akon, siling ni lehoba.
30 Sa walay pulus ginbunal ko ang

inyo mga anak : wala sila makabaton
sing pagsabdong. Ang inyo hinganiban
naghalunhon sang inyo mga manalagna,
subung sang leon nga manuglaglag.

31 i
Oh kaliwatan ! j Pamalandonga-

ninyo ang polong ni lehoba ! I Nangin-
kahanayakan bala ako nga sa Israel,

kon duta sa kadudulman nga madamol ?

iKay ngaa bala nagsiling ang akon
banwa :

" Nagada'agan kami diri pa
didto ; indi na gid kami magabalik sa

imo ?"

32 I Nagakalipat bala ang ulay sang
iya puni, kon ang kalasa'on nga babae
-ang iya mga wagkus? Apang ang akon
banwa nalipat sa akon sa mga adlaw
nga walay isip.

33 j Daw ano ka sampaton ka sa pag-
dumala sang imo dalan sa pagpangita
sing gugma ! Tungud sini nagatudlo ka
man sa mga malauton nga mga babae
sa pagsunud sa imo sa imo mga dalanon.

34 Bisan pa sa mga sidsid sang imo
partapton nakita ang dugo sang mga
kaiag sang mga imol nga walay sala,

nga wala ko sila makita sa pagguhab,
kondi sa kabangdanan sining tanan nga
mga butang.

33 Kag walay sapayan, nagasiling ka

:

" Hoo, wala ako sing sala. Sa pag-
kamatuud ang iya kaakig nagpalayo sa
akon." Yari karon, magasulud ako sa
paghukom upud sa imo, nahanungud
sang imo ginasiling :

" Wala ako maka-
sala."

36 i
Daw ano nga pagdali mo sa pag-

ilis sang imo mga dalanon ! Maga-
manginhuy-an ka man sa Egipto, subung
nga nanginhuy-an ka sa Asur.

37 Magahalin ka man sa iya upud
ang imo mga kamut sa ibabaw sang
imo olo ; kay ginsikway ni lehoba ang
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mga katuyoan sang imo pagsalig, kag
sa ila indi ka makaangkon sing kapa-
laran.

3GINASILING : Kon ang isa ka tawo
magpakadto sa iya asawa, kag mag-

halin sia sa iya kag magpamana sa

liwan nga tawo, i magabalik pa bala
sia sa iya? Ini nga duta ^' indi bala na-
dagtaan sia sing bug-os ? Kag ikaw nag-
pakighilahe sa madamu nga mga kaup-
danan ; kag bisan pa l magabalik ka
bala sa akon? nagsiling si lehoba.

2 Hayawa ang imo mga mata sa mga
putokputokan nga nahublasan, kag tan-
awa kon sa diin nga wala ka mapang-
lahii. Naglingkod ka sa mga dalan sa
paghidat sa ila subung sang Arabinhon
sa kahanayakan, kag sa imo mga pag-
panghilahe kag sa imokalautan ginpasi-
palahan mo ang duta.

3 Tungud sini nga kabangdanan ang
mga tun-og nga pinabugana ginpamun-
gan, kag wala sing ulan sa tingin-ot

;

apang may agtang ka sang bigaon nga
babae, nagadumili ka sa pagbatyag
sang kahuya.

4 Karon indi gid ikaw magsingit sa
akon: "Amay ko ; abyan ikaw sang
akon pagkapamatan-on."

5 "
I Pagbantayan niya bala ang kaakig

sa gihapon, pagabantayan niya sia sa
walay katapusan ?" Yari karon paano
nga nagahambal ka, kag nagahimo ka
sing mga kalainan. kag ginatuman mo
ini.

Qinlaygayan sa paghinulsul si Israel kag si liida

nga may mga panaad sang pagpanubus

oga katapusan.

6 Kag nagsiling sa akon si lehoba, sa

mga kaadlawan sang hari nga si losias

:

i Nakita mo bala ang ginhimo sang
Israel nga dimatutum ? Nagkadto sia

sa ibabaw sang tanan nga bukid nga
raataas, kag sa idalum sang tanan nga
kahoy nga madabung, kag didto nag-
panghilahe sia.

7 Kag nagsiling ako : Sa tapus na nga
nahimo niya ining tanan, magabalik sia

sa akon ; apang wala sia magabalik.
Kag nakita ini sang iya utiid nga ma-
badhion nga si luda.

8 Kag ako nakakita nga bisan pa
nga ginpakadto ko ang dimatutum nga
Israel, nga ginhatagan sing sulat sa pag-

bulagay, kay nagpanghilahe sia, walay
sapayan ang iya utud nga babae nga
luda nga mabudhion, wala sing kahad-
luk sa iya, kondi nga sia nagkadto man
kag nagpanghilahe.

9 Kag nahanabu nga, tungud sang ka-
dalas sang iya pagpanghilahe, ang duta
gindagtaan, kag nakighilawas sia sabato
kag sa kahoy.

10 Apang bisan pa sining tanan, ang
iya utud nga babae, ang luda nga mabud-
hion, wala magbalik sa akon sa bug-os
niya nga taiposoon, kondi sing butig
gid, siling ni lehoba.

11 Kag nagsiling sa akon si lehoba:
Ang Israel nga dimatutum nagapahayag
nga labing matarung sang luda nga ma-
budhion.

12 Lakat-ka kag imitlang ining mga
polong nayon sa Aminhan, kag isiling:

Balik-ka, dimatutum nga Israel, siling ni

lehoba ; ang akon nawung indi magmaa-
kigon batok sa inyo, kay ako among
maloloy-on, siling ni lehoba ; indi ko
pagahuptan sa gihapon ang kaakig.

13 Lamang nga pagpangilalahon mo
ang imo kalainan ; kay nagmalalison ka
batok kay lehoba, nga imo Dios, kag
ginpangdulong mo ang imo mga dalanon
gikan diri pakadto didto sa mga dumu-
luong, sa idalum sang tanan nga kahoy
nga madabung, kag wala mo pagpamatii
ang akon tingug, siling ni lehoba.

14 Pagliliso-kamo, mga anak nga di-

matutum, siling ni lehoba ; kay ako amo
ang inyo bana ; kag magakuha ako sa

inyo sing isa sa isa ka banwa, kag duha
sa isa ka panimalay, kag pagadalhon ko
kamo sa Sion.

15 Pagahatagan ko kamo sing mga
manugbantay, sono sang akon tagiposo-
on, kag magapahalab sila sa inyo nga
may pagkilala kag nga may ihibalo.

16 Kag kon magdalamu kamo kag
magtubo kamo sa duta, sa sadtong mga
adlaw, mahanabu, siling ni lehoba, nga
indi na gid pagisiling : j Ang kaban
sang katipan ni lehoba ! Indi magsaka
sia sa tagiposoon, bisan makadumdum
sila sa iya, bisan pagapasub-on nila sia

bisan pagahimoon pa liwan sia.

17 Sa sadtong panag-on pagatawgon
nila ang lerusalem :

" Ang lingkoran nga
harianon " ni lehoba, kag ang tanan nga
mga katawohan magatilingub sa iya
bangud sa ngalan ni lehoba sa leru-

salem, kag indi na sila magalalakat sa
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olehe sang katig-ahon sang ila tagipo-

soon nga malauton.
i8 Sa sadtong mga adlaw magakadto

ang balay ni luda upud sang balay ni Is-

rael ; kagmagakalari silasingtingub gi-

kan sa duta sang Aminhan pa duta nga
ginhatag ko nga panublion sa inyo mga
ginikanan.

19 Apang ako nagsiling: "^"Paano
bala ang pagbutang ko sa imo sa ka-
himtangan sang mga anak, kag ang pag-
hatag ko sa imo sang duta nga halan-
dumon, nga panublion, nga panublion
nga magayon sang mga kasoldadosan
sang mga katawohan ? " Kag nagsiling
ako :

" Pagatawgon mo ako : \ Amay
ko ! Kag indi ka na magisol sa olehe
nakon."
20 Sa pagkamatuud, subung sang asa-

wa nga nagaisol nga may pagkabudhi sa

iya abyan, subung man, balay ni Israel,

naggilinawi kamo sing mabudhion batok
sa akon, siling ni lehoba.

21 Sa ibabaw sang mga kahitaasan
nga nahublasan ginapamatian ang ka-

gahud : ini amo ang mga panangis sang
mga pagpakilooy sang mga inanak ni

Israel ; kay ginpatiko nila ang ila mga
dalan, ginkalipatan nila si lehoba, nga ila

Dios.
22 Pagliliso-kamo, mga anak nga di-

matutum, pagaayohon ko ang inj'^o mga
pagkadimatutum. Yari karon, naga-
kari karni sa imo ; kay ikaw amo si

lehoba, nga anion Dios.

23 Sa pagkamatuud, malimbongon
amo ang paglaum sa mga kabakoloran,
sa kadamuon sang mga kabukiran ; sa
pagkamatuud, kay lehoba nga aton
Dios yara ang kaluwasan ni Israel.

24 Ngani ang kahuya naghalonhon
sang kinabudlayan sang amo nga gini-

kanan kutub sang aton pagkapamatan-
on : sang ila mga pinanong, kag sang
ila mga kabakahan, sang ila mga anak
nga lalaki kag sang ila mga anak nga
babae.

25 Magahigda kita sa aton kahuluy-
an, kag ang aton salimoang nagatabon
sa aton ; kay nakasala kita batok kay
lehoba, nga aton Dios, kita kag ang
aton mga ginikanan, kutub sang aton
pagkapamatan-on tubtub sini nga adlaw,
kag wala kita magtuman sang tingug ni

lehoba, nga aton Dios.

4KON magliso ka, oh Israel, siling

ni lehoba, kon magliso ka sa akon,
kon m.agpalayo ka sa atubangan nakon
sang imo mga kalangil-aran, kon indi ka
m.agpalagyo gikan diri pa didto,

2 Kon makigkasugtanay ka sa kama-
tooran, sa katadlungan kag sa katarun-
gan tungud sang imo panumpa :

" Mag-
kabuhi si lehoba," niyan pagapakama-
aj^ohon ang mga katawohan sa iya, kag
sa iya magahilimaya sila.

3 Kay amo ining ginasiling ni lehoba
sa mga sa luda kag sa lerusalem : Bung-
kag-kamo nga sa inyo, kag indi kamo
magsab-ug sa tunga sang mga tonok.

4 Pagpalatuli-kamo nga kay lehoba,
kag pagpanuli-a ninyo ang inyo tagipo-
soon, mga lalaki sa luda, mga pumuluyo
sa lerusalem ; basi pa nga ang akon
kaakig maggowa subung sang kalayo
nga magdabdab sa kabangdanan sang
mga malain ninyo nga mga binuhatan,
nga wala sing sin-o nga makapalong sa
iya.

Ang pinatantala kag siaaysay nga pagsulud nga
pakigaway sang mga dumuliiong.

5_Ipahibalo-ninyo sa luda, kag ipaba-
ti-ninyo sa lerusalem, kag isiling-ninyo

:

Patunga-ninyo ang budyong sa duta,
isingit-ninyo sa bug-os nga tingug,
kag isiling-ninyo :

" Tilipon-kamo, kag
magsulud kita sa mga kabanwaanan
nga mga mabakud."

6 Bayawa-ninyo ang bandera nayon
sa Sion, pangilala-kam.o sing palalipdan,
ayaw kamo pagdululog; kay pagapa-
karion ko gikan sa Aminhan ang isa ka
kalalat-an, kag ang isa ka daku nga
kalaglagan.

7 Nagasaka ang isa ka leon sa iya
masiot, kag ang isa ka manuglaglag
sang katawohan naghalin na, naghalin
sia sa iya duug sa pagbutang sang duta
sa kahapayan : ang imo m.ga kabanwa-
anan pagalagiagon tubtub nga mangm-
walay pumuluyo.

8 Tungud sini pangwagkus - kamo
sang panapton nga masinakiton, pana-
labiton-kamo kag uluwang-kamo ; kay
ang kasingkal sang kaakig ni lehoba
wala magpalayo sa aton.

9 Kag sa sadtong adlaw mahanabu,
siling ni lehoba, nga pagalapyoon ang
tagiposoon sang hari, kag ang tagipo-
soon sang mga dunganon, kag nga ma-
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haorongan ang mga saserdto, kag ma-
gakilibang ang mga manalagna.

10 Kag nagsiling ako : j Ay 1
I
Ginoo

nga si lehoba ! Sa pagkamatuud gin-

limbongan mo gid ini nga banvva kag
ang Jerusalem, nga nagasiling: "

j May
paghidaet kamo !

" sang ang hinganiban
nagalapus tubtub sa kalag.

11 Sa sadtong panag-on pagaisiling

sa sini nga banwa kag sa lerusalem

:

Han gin nga mamala sang mga kataa-

san nga nahublasan sa kahanayakan,
nagaabut nayon sa anak nga babae sang

akon banwa, indi nga sa pagpahangin,

bisan nga sa pagtinlo ;

12 Hangin nga labing mabaskug pa
sang sini magagikan sa akon ; kag karon
ako man magapakigkasaba batok sa ila.

13 Yari karon, nagasaka sia subung
sang panganud, kag ang iya kanga su-

bung sang alimpulos ; labing mga ma-
dasig ang iya mga kabayo sang mga
agila. i

Kailo kita, kay ginahapay kita

!

14 Paninlo_-ka sangkalautan sang imo
tagiposoon, lerusalem, agud nga malu-

was ka. I tubtub pa bala san-o maga-
puyo sa tunga nimo ang mga hunahuna
sa kalautan ?

15 Kay yari karon, ang isa ka tingug

nga nagabalita gikan sa Dan, nga gikan

sa bukid sa Epraim, ginapabati ang
paghukom sang kalautan.

16 Papanumduma ang mga katawo-
han sini

;
yari karon ipabati-ninyo ini

sa lerusalem : Ang mga manuglibot na-

gaalabut gikan sa duta nga malayo ; na-

gahayaw sila sang ila tingug batok sang
mga kabanwaanan sa luda.

17 Subung sang mga bantay sang la-

tagon nahamtang sila batok sa iya sa

palibot ; kay nagmalalison sia batok sa

akon, siling ni lehoba.

18 Ang imo dalan kag ang imo mga
binuhatan naghimo sini ngamgabutang
sa im.o ; ini amo ang im.o kalainan, nga
among kapaitan ; hoo, nagatuduk sia

tiTbtub sa imo tagiposoon.

19 I
Ang akon mga kasudlan!

I
ang

akon mga kasudlan ! Nagasalakit sa

akon ang mga labutlabut sang akon ta-

giposoon: ang akon tagiposoon naga-
kalisang sa suliid nakon ; indi ako maga-
hipus, kay kalag ko, tingug sang bud-

yong nabatian mo, kagubut sang inaway.

20 Ginabantala ang kalaglagan sa

ibabaw sang kalaglagan, kay ang bug-os

nga duta nahapay : sa hinali mahapay

ang akon mga layanglayang, kag sa isa

ka tion ang akon mga kumbung.
21 i Tubtub pa bala san-o nga ma-

kakita ako sang bandera, nga makabati
ako sang tingug sang budyong?

22 Amo ini tungud kay ang akon
banwa buangbuang ; wala ako makiial-i
nila; nga mga anak sila nga kulangku-
lang, mga dimahibaloanon : mga maa-
1am sa paghimo sing malain, apang wala
sila makahibalo sa paghimo sing maayo.

23 Ginatulok ko ang duta, kag yari

karon nga hinapay kag hanayak sia,

ginatulok ko ang mga langit, kag wala sa

ila sing kapawa.
24 Ginatulok ko ang mga bukid, kag

yari karon, nga nagakulurug sila, kag
ang tanan nga mga kabakoloran ginau-
yug.

25 Ginatulok ko, kag yari karon, wala
na sing tawo, kag ang tanan nga mga
kapispisan sa langit nagpalalagyo.
26 Ginatulok ko, kag yari karon ang

latagon nga mabungahon isa ka kaha-
nayakan kag ang tanan niya nga mga
kabanwaanan ginpanguba sa atubangan
ni lehoba, sa atubangan sang kasiiigkai

sang iya kaakig.

27 Kay amo ining ginasiling ni leho-
ba: Manginkahapayan ang bug-os nga
duta ; bisan pa indi ko paglaglagon sia

sing bug-os gid.

28 Tungud sini magalalaw ang duta,

kag ang mga kalangitan sa ibabaw maga-
itum, kay nagmitlang ako sang ginahu-
nahuna ko sa paghimo ; kag wala ako
magahinulsul, bisan magabalik ako sa

iya.

29 Sa dinagubdub sang mga manug-
kalabayo kag sang mga manugpana, na-

gapalalagyo ang tanan nga mga banwa :

nagasululud sila sa mga nadamolan sang
mga talon, nagatalaklad sila sa mga pil-

as : ginpamayaan ang tanan nga mga ka-
banwaanan, kag wala na sing bisan sin-o

nga nagapuyo sa ila.

30 Kag ikaw nga magamanginhina-
pay, I ano bala ang ginahimo mo ? Bisan
pa rga magpanaput ka sang eskarlaia,

kag bisan pa nga magpamuni ka sing

mga ipuluni nga bulawan, bisan pa nga
magpadaku ka sang antimonio sa mga
mata, walay pulus ang pagkaayoayo mo

;

ginatamayka sang mga manughigugma;
ginapangita nila ang imo kabuhi.

31 Kay tingug ginpamatian ko subung
sang iya sang babae nga nagaanak ; ka-
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sakitan subung sang nagaanak sing pa-

nganay ; ang tingng sang anak nga babae
ni Sion, nga nagahimugto kag nagauntay
sang iya mga kamut : j Kailo ako karon

!

nga ang akon kalag nagakapunaw ba-

ngud sang mga mamomono.

5LIBUTA-NINYO ang mga dalan
sang lerusalem, kag tuluka-ninyo,

kag niaghibalo-kamo, kag pangita-kamo
sa iya mga balaligyaan kon makakita
kamo sing tawo, kon may isa nga mag-
himo sing katadlungan, nga magpangita
sing katutum, agud nga ako magpa-
tawad sa banwa.

2 Bisan pa sa akon magsiling sila:
"

i
Magkabuhi si lehoba !

" sa sini naga-
sulumpa sila sing butig.

3 lehoba, iwala ka bala magatiilok
sang pagkatutum? Ginbunal mo sila,

kag wala sila pagsakiti
;
ginupM mo

sila, kag nagdumili sila sa pagbaton
sing pagsabdong: ginpatig-a nila ang
ila mga nawung labi sang bato nga
bantiling, nagadumili sila sa pagliso.

4 Kag ako, nagsiling ako: "Sa pag-
kamatuud, ini sila mga imol ; niga
buang sila, kay wala sila makakilala
sang dalan ni lehoba, sang katarungan
sang ila Dios.

5 Biisa magakadto ako sa mga kada-
lagkuan kag pagahambalon ko sila, kay
nakilala nila ang dalan ni lehoba, ang
katarungan sang ila Dios. Apang sila

man, ang tanan sing tingub ginbali nila

ang singkaw, kag ginpamugto nila ang
mga igilikos.

6 Tmigud sini ang leon sang talon
nagapilas sa ila, ang lobo sang kaha-
ponon nagalaglag sa ila, ang leopardo
nagapuut batok sang ila mga kaban-
waanan: bisan sin-o nga sa ila mago-
wa, ginakusnit sia; kay ang ila mga
pagkamalalison nagdalamu, nagbalaskug
ang ila mga pagkadikatutum.

7 iPaano ang pagpatawad ko sa imo
tungud sini ? Ang imo mga anak nag-
biliya sa akon kag nagsulum.pa sila

tungud sang mga dios nga indi amo.
Ginbusug ko sia^ kag nagpakighilawas
sila, kag sa balay sang bigaon nagtili-

pon sila nga mga pinanonpanong.
8 Subung sila sang m.ga kabayo nga

mga busug gid, nga nagadalagan pakadto
didto ; nga ang tagsatagsa nagahirihiri
sa olehe sang asawa sang iya isigkatawo.

9 Kag iindi bala ako magasilot si-

ning mga butang ? siling ni lehoba. Sa
isa ka katawohan nga subung sini, i indi
bala magpanimalus ang akon kalag ?

10 Sakaa-ninyo ang iya mga kuta, kag
laglaga-ninyo; apang indi ninyo paglag-
lagon sing bug-os gid. Kuhaa-ninyo ang
iya mga balagon, kay indi sila iya ni

lehoba.
11 Kay ang balay ni Israel kag ang

balay ni luda, naghimo sing mabudhion
gid batok sa akon, siling ni lehoba.

12 Ginlilong nila si lehoba, kag nag-
sililing sila: jWala sia! kag ang kala-
lat-an indi magaabut sa ibabaw naton,
kag indi magalan-aw kita sing hingani-
ban, bisan gutum

;

13 Kag nahanungud sang manalagna
manginsubung sila sang hangin, kag wa-
la sa ila sing polong san^^ Dios. Subung
sini ang paghimoon sa ila."

14 Tungud sini, amo ining ginasiling
ni lehoba sang Sebaot : Kay naghambal
kamo sini nga polong, yari karon
igasulud ko sa imo baba ang akon
mga polong subung nga kalayo, kag ini

nga banwa mangingatong, nga pagau-
puron sia niya.

15 Yari karon, siling ni lehoba, paga-
dalhon ko diri batok sa inyo ang isa ka
katawohan nga malayo, oh balay ni Is-

rael, katawohan nga mabakud, katawo-
han nga dumaan, katawohan nga ang
ila hambal indi mo mahibaloan, kag nga
indi ka makahangup sang iya pagai-
hambal.

16 Ang iya baslayan subung sang na-
buksan nga lulubngan, nga tanan sila

mga maisug.

17 Kag pagahalonhonon niya ang imo
patubas kag ang imo tinapay ; pagaha-
lonhonon nila ang imo mga anak nga
lalaki kag ang imo mga anak nga ba-
bae

;
pagahalonhonon niya ang imo mga

obeha kag ang imo mga baka ; pagaha-
lonhonon niya ang imo kaubasan kag
ang imo igera ; kag ang imo mga ka-
banwaanan nga mga ro.abakud nga imo
ginasaligan, pagagub-on niya sa salsalon.

18 Kag bisan pa sa sadtong mga ad-
law, siling ni lehoba, indi ko kamo paga-
laglagon sing bug-os gid.

19 Kag kon magsililing kamo :
" dKay

ngaa bala si lehoba, nga aton Dios, nag-
himo sa aton sining tanan nga mga
butang ? " mahanabu nga magasiling
ka sa ila :

" Subung nga ginbayaan
ninyo ako, kag nag-alalagad kamo sa
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mga dios nga dumuluong sa inyo duta,

subung sini magaalalagad kamo ?a mga
dumuluong sa isa ka duta nga indi inyo."

20 Ibalita-ninyo ini sa balay ni lakob,
kag ipabati-ninyo ini sa luda, nga naga-
siling

:

21 Busa pamatii-ninyo ini karon, ban-
wa nga kulangkulang kag walay tagi-

posoon, nga may mga mata sila kag indi

makakita, nga may mga idulungug sila,

kag indi makabati.
22 i Sa akon indi bala kamo magkala-

hadluk ? siling ni lehoba. i Indi bala ka-

mo magakulurug sa akonatubangan, nga
sa dagat ginbutang ko ang balas nga du-
lunan, nga sa higad nga walay katapu-
san, nga sa iya indi sia makalakbay?
Magbalud ang iya mga balud, apang
v*^alay gahum sila ; magadalaguhab sila,

apang indi sila makalakbay sini.

23 Apang ini nga banwa may tagipo-

soon nga malalison kag magamohon;
nagilisol kag naglalakat sila

;

24 Kag wala sila magsililing sa iia

tagiposoon : "Magkalahadluk-kita karon
kay lehoba, nga aton Dios, nga naga-
hatag sa aton sing ulan sa iya panag-on,
sing mga ulan nga tingulanon kag sing

mga ulan nga tingin-ot kag nga naga-
palig-on sa aton sang mga semana nga
tinapat sa pag-ani.

25 Ang inyo mga kalautan nagpaisol
sining mga butang, kag ang inyo mga
sala nagasablag sa inyo sang maayo.
26 Kay sa akon banwa may mga ma-

lauton, nga nagapuluut subung sang
mangangayam, kon magkoob sia, kag
nga nagabutang sing tiglapak nga ma-
laglagon sa pagdakup sing mga tawo.

27 Subung sang kurung nga puno sang
mga pispis, subung sini ang ila mga ba-
lay puno sing limbong; tungud sini na-
ngindalagku sila kag nagmangaranon;

28 Nagtalambuk sila kag nagkala-
nawkanaw, kag ginalabawan nila ang
mga binuhatan sang malain : wala nila

paghukmi ang kasaba, ang kasaba sang
ilo ; kag naguluswag sila, kag indi nila

ginahimo ang katadlungan sang kasaba
sang mga imol.

29 Kag I indi bala ako magasilot si-

ning mga butang ? siling ni lehoba. Sa
isa ka katawohan nga subung sini i indi

bala magpanimalus ang akon kalag?

30 Butang nga makalilisang kag ma-
kakulugmat ginabuhat nila sa duta :

31 Ang mga manalagna nagtalagna

sing butig, kag ang mga saserdote naga-
galahum sa luyo nila; kag nagahigugma
ang akon banwa nga manginsubung sini.

Kag I ano bala ang pagahimoon ninyo
sa katapusan ?

6 MGA inanak ni Benyamin, palangita-
kamo sing palalipdan sa malayo

sa larusalem, kag patunog-kamo sing
budyong sa Tekoa, kag pagdabok-kam_o
sing tanda sa ibabaw sang Bet-hakerem.
Kay sa Aminhan nagatuluk sa aton ang
isa ka kalalat-an, ang isa ka daku nga
kalagiagan.

2 Ang maayoayo, ang mabuna nga
anak nga babae sa Sion ginalaglag ko.

3 Sa iya nagaaiabut ang mga manug-
bantay kag ang ila mga pinanong; batok
sa iya sa palibot ginapahamtang nila

ang ila mga layanglayang ; ang tagsa-
tagsa nagapahaiab sa iya duug.

4 Suguri-ninyo sa balaan nga pama-
tasan ang inavvay batok sa iya: " Tin-
dug-kamo kag magtaklad-kita sa udtong
adlaw gid. i Kailo kita 1 kay naga-
katunod na ang adlaw, nga ang mga lan-

dong sang kahaponon nagahulumlad na.

5 Tindug-kamo kag magtaklad-kita
sa kagab-ihon, kag laglagon-naton ang
iya mga balay nga harianon."

6 Kay amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot : Pamulud-kamo sing mga
kahoy, kag patindugi-ninyo sing tap-ok
batok sa Jerusalem : ini amo ang banwa
nga dapat pagsilotan ; sa tunga nij'^a ang
tanan among pagpigos.

7 Subung sang tuburan nga nagatubud
ang iya mga tubig, subung sini nagatu-
bud ang kalainan nila. Lamang maba-
tian sa iya sing dayon gid sa akon atu-

bangan ang paglug-os kag ang pagba-
pay, ang pag-antus kag ang pagpilas.

8 Batuna ang pagsabdong, lerusalem,

basi pa nga ang akon kalag magpalayo
sa imo, basi pa nga paghimoon ko sa imo
ang isa ka paghapay, ang isa ka duta nga
walay pagapuy-i.

9 Amo ining ginasiling ni lehoba sang
Sebaot : Pagalaghawon sing matinata-
pon, subung sang ulubasan, ang nabilin

ni Israel. Pabalika ang imo kamut, su-

bung sang manugpangubas, sa mga ta-

big.

lOiSakay sin-o bala ako magapakig-
hambal kag magpasaksi, agud nga maba-
tian nila? Yari karon, ang ila mga dalun-

gan, ditinuli, kag indi sila sarang ma-
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kadungug. Yari karon ang polong ni

lehoba among kahuluy-an sa tunga ni-

la : wala sila makakita sing kalipay sa

iya.

11 Apang puno ako sang kaakig ni

lehoba ginbudlay ako sa pagpugung sa

akon. Pagaulaon ko sia sa ibabaw sang
mga kabataan sa daian, kag sa ibabav/

sang katipunan sang mga pamatan-on
sing tirigub ; kay ang bana subimg man
ang asawa manginbiniiango, ang tigu-

lang pati ang puno sing mga adlaw.
12 Kag ang ila mga balay pagapang-

halinon sa iban pati ang ila mga latagon
kag ang ila man nga mga asawa ; kay
pagauntayon ko ang akon kamut sa iba-

baw sang mga pumuluyo sang duta,

siling ni lehoba.

13 Kay kutub sa labing diyotay sa ila

tubtab sa labing daku, ang tagsatagsa
sa ila giratugyan sa pagdaug ; kag kutub
sa manalagna tubtub sa saserdote ang
tanan nagabutang sa buhat sangbutig.

14 Kag ginabolong nila nga may ka-

dalas ang pilas sang anak nga babae sang
akon banwa, nga nagasiling :

"
\ Paghi-

daet, paghidaet !
" kag walaypaghidaet.

15 Pagapakahuy-an sila, tangad kay
nagahimo sila sing kalangil-aran. Indi,

indi sila buut magkalahuya, indi mahi-
balo sila magbatyag sing kahuya. Ngani
magakalaholog sila sa tunga sang naga-
kalaholog : pagapukanon sila sa horas
sang pagduaw ko sa ila, siling ni lehoba;

16 Amo ining ginasiling ni lehoba :

Dulug-kamo sa mga dalan kag tuluka-

ninyo, kag pamangkot-kamo sang mga
banas nga mga duma.a.n, pamangkot-kamo
kon ano ang maayo nga dalan, kag lu-

makat-kamo sa iya, kag makita ninyo
ang kapahuwayan nga sa inyo kalag."

Apang nagsililing sila :
" Indi kami mag-

lalakat sa iya."

17 Gintukud ko sa ibabaw ninyo ang
mga manuglantaw :

" Dunga-ninyo ang
tingug sang budyong." Apang nagasi-
liling sila: " Indi kami magadungug."

18 Ngani
\
pamatii-ninyo, mga katawo-

han ! Katilingban sang mga katawohan

i
kilalaha ang yara sa ila

!

19 Pamati-ka, duta : Yari karon, gina-
pakari ko ang malain sa ibabaw sininga
banwa, ang bunga sang ila mga huna-
huna ; kay wala sila magdulungug sang
akon mga polong, kag ginsikway nila

ang akon kasogoan.
20 i Ano bala sa akon ang insienso

nga nagagikan sa Seba, kag ang labing

maayong kawayan nga mahamut sa du-
tang malayo ? Ang inyong mga halad
nga sinunog indi sila kalahamut-an, bisan
ang inyo mga halad wala sing katam-is
sa akon.

21 Tungud sini amo ining ginasiling

ni lehoba : Yari karon, ako magabutang
sa atubangan sini nga banwa sing mga
kasandaran ; kag magakalapukan sa ila

ang mga amay kag ang mga anak sing

tingub, kag ang tagsatagsa upud ang iya

kasilingan, kag magkaladula sila.

22 Amo ining ginasiling ni lehoba :

Yari karon, nga nagapakari ang banwa sa

duta sang Aminhan, kag ang katawohan
nga daku nagabugtaw sa mga kaidadal-

man sang duta.

23 Ginakaptan nila ang pana kag ang
sumbiling; mga mapintas sila kag wala
sing paghinoklog: nagangurub ang ti-

ngug nila subung sang dagat ; kag naga-
kalabayo sila; nasangkapan sila subung
sang tawo nga sa pag-awayan, kag ini

batok sa imo, anak nga babae sa Sion.

24 Nabatian namon ang iya hinigung;
kag nagaluluya ang anion mga kamut:
nagadakup sa anion ang kalisud, ang
kasakit subung sang iya sang babae nga
nagaanak.

25 Indi ka maggowa sa latagon, bisan
maglakat-ka sa dalan, kay ang hingani-
ban sang kaaway, ang kakugmat naga-
kalari gikan sa tanan nga duug.
26 Anak nga babae sang akon banwa,

wagkus-ka sang panapton nga masina-
kiton, kag ligid-ka sa abo ; maghimo-ka
nga sa imo sing lalaw subung sang sa

anak nga bugtong, mga panalabiton nga
mapait gid ; kay sa madali magaabut sa

ibabaw naton ang manughapay.
27 Ginahimo ko ikaw nga manugti-

law sa tunga sang akon banwa, subung
nga kabakuran ;

pagakilalahon mo, kag
pagatilawan mo ang dalan nila.

28 Sila nga tanan mga malalison sang
mga malalison, nagalalakat sila, nga
nagasab-ug sang libak, mga saway kag
salsalon sila ; tanan sila mga maduno-
ton.

29 Nasunog ang hungkoy ; sa kalayo
naupiid ang tinga ; sa walay puius naga-
tunaw kag nagatunaw liwan : ang mga
buay indi nagabulublag.

30 Pagatawgonsila :
" Pilak nga sinik-

way," kay si lehoba nagasikway sa ila.
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7.1. SI lEREMIAS. 7. 21.

M2a panaad kas mga pahug nga gintnitlaag

sa gawaos sang Simbahan.

7ANG polong, nga nag-abut kay le-

rimias gikan kay lehoba, nga naga-

siling:

2 Tindug-ka sa gawang sang Balay ni

lehoba, kag ibantala didto ini nga
polong, kag isiling-mo : Pamatii-ninyo

ang polong ni lehoba, kamo nga tanan

tiga mga taivo sa luda, nga nagasulalud

sa sini nga mga gawang sa pagyaub sa

atubangan ni lehoba.

3 Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot, nga Dios ni Israel : Kaa-
yoha-ninyo ang inyo mga dalanon kag
ang inyo mga binuhatan, kag pagapa-

piiy-on ko kamo sa sini nga duug.

4 Indi kamo magsalig sa sining mga
polong sa kabutigan :

" Ini among Sim-
hahan ni lehoba, ang Simbahan ni

lehoba, ang Simbahan ni lehoba."

5 Apang kon sa pagkamatuud, kaayo-

hon ninyo ang inyo mga dalanon kag
ang inyo mga binuhatan, kon sa tuman
ka himpit himoon ninyo ang katadlu-

ngan sa tunga sang tagsa ka tawo kag
sang iya isigkatawo,

6 Kon maguntat kamo sa pagpigus

sang dumuluong, sang ilo kag sang balo

nga babae, kag sa pagula sa sini nga
duug sang dugo nga walay sala, kag sa

paglalakat sa olehe sang liwan nga mga
Dios, nga sa inyo kalainan

;

7 ISliyan pagapapuy-on ko kamo sa

sini nga duug, sa duta nga ginhatag ko
sa inyo mga ginikanan kutub sa walay
katapusan tubtub sa walay katapusan.

8 Yari karon, kamo nagasalalig sa

mga polong sa kabutigan, nga indi ma-
puslan.

9 I Ano bala ? \ Pagpangawat, pagpa-
tay, pagpakighilawas, pagsumpa sing

butig, pagpasunog sing insienso kay
Baal; kag paglakat sa olehe sang mga
liwan nga dios, nga wala ninyo maki-
lala!

10 Ugaling nagakalari kamo kag ma-
gaalatubang kamo sa akon sa sini nga
Balay nga ginatawag sa akon ngalan,

kag nagasililing kamo :
i
Naluwas iia

kami \ . . . I Sapaghimo bala sining tanan
nga mga kalangil-aran ?

11 i'Lungib bala sang mga makawat
sa inyo mga mata ini nga Balay,
nga ginatawag sa akon ngalan ? Yari

karon, ako nagatan-aw, ako man, siling

ni lehoba.
12 Kay lamang lakat-kamo sa akon

duug nga didto sa Silo, nga didto sa
ginsuguran ginpapuyo ko ang akon
ngalan, kag tan-awa-ninyo ang ginhimo
ko sa iva bangud sang kalainan sang
akon banwa nga Israel.

13 Busa karon, tungud kay kamo nag-
hilimo sining tanan nga mga binuhatan,
siling ni lehoha, kag nga ako naghambal
sa inyo, naghambal kutub sa aga, kag
wala kamo magpalamati, nga gintawag
ko kamo, kag wala kamo magsalabat

;

14 Sa sini nga balay, nga ginatawag
sa akon ngalan, nga sa iya nagasalalig
kamo, kag sa sini nga duug nga ginhatag
ko sa inyo kag sa inyo mga ginikanan,
pagahimoon ko sa ila subung sang gin-

himo ko sa Silo

;

15 Kag pagatabugon ko kamo sa akon
atubangan, subung sang pagtabog ko sa

tanan ninyo nga mga kauturan, sa bug-
os nga kaliwatan ni Epraim.

16 Kag ikaw, indi ka magpangamuyo
tungud sini nga banwa, indi ka magba-
yaw tungud sa ila sing singit, bisan
pangamuyo, kag indi ka magpakilooy sa

akon, kay Indi ako buut magpamati sa

imo.

17 I Wala mo bala makita ang gina-

himo nila sini sa mga kabanwaanan sa

luda kag sa mga dalan sa lerusalem ?

18 Ang mga anak nagatipon sing

gatong, kag ang mga ginikanan nagada-
buk sang kalayo, kag ang mga babae
nagalamas sang mga nalamas sa paghi-
mo sing mga torta sa haring babae sang
langit, kag sa pagula sing mga halad
nga ilimnon sa liwan nga mga dios, sa

pagpaakig sa akon.

19 I Pagapaakigon bala nila ako ?

siling ni lehoba, indi bala nga sa ila gid
ang pagpaluspi sang ila mga nawung .?

20 Tungud sini, amo ining ginasiling

sang Ginoo nga si lehoba: Yari karon
ang akon kasingkal, ang akon kaakig
nagakaula sa ibabaw sini nga duug ; sa
ibabaw sang tawo kag sa ibabaw sang
kasapatan, sa ibabaw sang kakahuyan
sang latagon kag sa ibabaw sang bunga
sang duta ; magadabdab kag indi mapa-
long sia.

21 Amo ining ginasiling ni lehoba sang
Sebaot, nga Dios ni Israel: Idugang-
nin3'^o ang inyo mga halad nga sinunog
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7. 22. SI lEREMIAS. 8. 5.

sa inyo mga halad, kag kaon-kamo sing

unud.
22 Kay wali ako maghambal sa inyo

mga ginikanan, blsan nagsogo ako sa

ila sang adlaw nga ginpagowa ko sila

sa duta sa Egipto, nahanungud sang
mga halad nga sinunog kag sang mga
halad

;

23 Apang, yari karon, ang polong nga
ginsogo ko sa ila, nga nagasiling :

" Tu-
mana-ninyo ang akon tingug, kag ma-
ngin-Dios ako ninyo, kag kamo mangin-
akon banwa ; kag lakat-kamo sa tanan
nga dalan nga ginasogo ko sa inyo, agud
nga may kaayo kamo."
24 Apang wala sila magpalamati, kag

indi ginpahuyog nila ang ila dalungan

;

kag naglalakat sila sa ila mga laygay sa

katig-ahon sang ila malauton nga tagi-

posoon, kag ginliso nila sa ako?i ang ila

likod kag indi ang nawung.
25 Kutub sang adlaw nga ang inyo

mga ginikanan naghalalin sa duta sa

Egipto tubtub karon, ginpadala ko sa

inyo ang tanan nakon nga mga alagad
nga mga manalagna, nga nagapadala sa

ila sa adlaw adlaw sing kaagahon
;

26 Apang wala nila ako pagpamatii,
bisan ginhuyog nila ang ila dalungan

;

kag ginpatig-a nila ang ila tingkoy,
kag naghimo sila sing malain pa sang
ila mga ginikanan.

27 Kag ikaw magasiling sa ila sining
tanan nga mga polong ; apang indi sila

magapamati sa imo : pagatawgon mo
sila, apang indi ka nila pagasabton.
28 Kag pagaisiling mo sa ila :

" Ini

amo ang katawohan, nga wala magtu-
man sang tingug ni leboba, nga iya
Dios, kag nga indi nagbaton sing pag-
sabdong ; gindula ang pagkatutum ; sa
baba nila gintapok sia."

29 Aluta ang imo bohok, kag ihaboy
sia, kag maghayaw ka sing panalabiton
sa ibabaw sang mga kabakoloran nga
hinublasan ; kay si lehoba nagasikway
kag nagabiya sining kaliwatan, nga ili-

goon sang iya kaakig.

30 Kay ang mga inanak ni luda nag-
hilimo sing malain sa atubangan sang
akon mga mata, siling ni lehoba. Gin-
pamutang nila ang ila mga kalangil-
aran sa Balay nga ginahingalanan sa
akon ngalan sa pagdagta sa iya

;

31 Kag ginpatindug nila ang mga
mataas nga duug sa Topet, nga yara
sa nalupyakan sang anak ni Hinom, sa

pagsunog didto sang ila mga anak nga la-

laki kag sang ila mga anak nga babae,
hutang nga wala ko pagisogo, bisan
nagsaka sa akon tagiposoon.

32 Tungud sini, yari karon, nagaabut
ang mga adlaw, nagsiling si lehoba,
nga indi na pagsilingon : " Topet," bisan
" nalupyakan sang anak ni Hinom,"
kondi " Nalupyakan sang pagpatay "

;

kag sa kakulang sang duug, pagaipanlu-
bung sa Topet.

33 Kag ang mga bangkay sini nga
banwa manginkalan-on sang mga kapis-

pisan sang langit kag sang kasapatan
sang duta, sa wala gid sing sin-o nga
magapahadluk sa ila.

34 Kag pagapauntaton ko sa mga
kabanwaanan sa luda kag sa mga
dalan sa Jerusalem ang tingug sa kali-

pay kag ang tingug sa kasadya, ang
tingug sang bana kag ang tingug sang
asawa ; kay ang duta manginkamuhay-
muhayan.

SA sadtong panag-on, siling ni le-

hoba, pagakuhaon sa mga lulub-

ngan ang mga tul-an sang mga hari sa

luda, kag ang mga tul-an sang ila mga
dunganon, kag ang mga tul-an sang
mga saserdote, kag ang mga tul-an sang
mga manalagna, kag ang mga tul-an

sang mga pumuluyo sa lerusalem,
2 Kag pagailatag sila sa adlaw, kag sa

bug-OS nga kasoldadosan sang langit,

nga ginhigugma nila, kag nga gin-alagad
nila, kag nga sa olehe nila naglalakat
sila, kag nga sa ila nagpamangkot sila,

kag nga sa ila nagyaub sila. Indi sila

pagapanipunon, bisan pagaipanlubung
sila ; manginipot sila sa ibabaw sang
kadaygan sang duta.

3 Kag pagapasulabihon ang kamata-
yon sa kabuhi sang tanan nga nabilin
sang mga mabilin sa sining malain nga
panimalay, sa tanan nga nabilin nga
mga duug, sa diin pagaihaboy ko sila,

siling ni lehoba sang Sebaot.

Ang lakas nga pagkaholog sa pagtoo sang banwa
sang Oios. Silot nga dimaiikawan.

4 Kag pagaisiling mo sa ila: Amo
ining ginasilingni lehoba: Ang mapu-
kan, ilndi bala makatindug sia? Ang
maglipas, i indi bala makabalik sia ?

5 iKay ngaa bala ini nga banwa,
lerusalem nga dimatutum, nagisol nga
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8.6. SI lEREMIAS. 9.2.

sa gihapon? iKay ngaa bala ginahakus
gid niya ang daya, kag nagadumili sia

sa pagliso ?

6 Nagdungug kag nagpamati ako

:

wala sila magahalambal sing katadlu-
ngan ; walay tawo nga nagahinulsul sang
iya kalainan, nga nagasiling : "^Ano
bala ang ginbuhat ko ?

" Ang tagsatag-

sa nagabalik sa iya dinalaganan, subung
sang kabayo riga nagaduksol sa pag-
avvayan.

7 Ang siguenya sa langit nakakilala pa
sang iya panag-on ; kag ang tokmo, kag
ang talimbabatang, kag ang dugwak
nagabalantay sang panag-on sang ila

pag-abut ; apang ang akon banwa wala
makakilala sang katadlungan ni lehoba.

8 i Paano ang ginasiling mo: "Mga
maalam kami, kag ang kasogoan ni

lehoba j^ari iipud sa anion?" Sa pag-
kamatuud, yari karon ang kasogoan, nga
sa iya ang plunia nga butigon sang mga
eskriba naghimo sing isa ka kabutigan.

9 Ang mga maalam magakalahuya,
magakalakugmat sila, kag pagapandak-
pon sila. Yari karon nga ginasikway nila

ang kasogoan ni lehoba : I ano bala ang
ila kaalam ?

10 Ngani, pagaihatag ko sa iban ang
ila mga asawa, kag ang ila mga latagon,

sa mga magatagiya sa ila ; kay kiitub

sa diyotay tubtub sa daku ang tagsatag-

sa sa ila gintugyan sa pagdaug ; kutub
sa manalagna tubtub sa saserdote ang
tanan nagahimo sing limbong.

11 Kag ginbolong nila nga may kada-
las ang pilas sang anak nga babae sang
akon banwa, nga nagasililing: i'*Pag-
hidaet, paghidaet!" kag walay pag-
hidaet.

12 Pagapakahuy-an sila, tungud kay
nagahilimo sila sing kalangil-aran.

Indi, indi sila buut magkahuya, indi

mahibalo sila magbatyag sing kahuya.
Ngani magakalaholog sila sa tunga sang
mga nagakaholog ;

pagapukanon sila sa

horas sang pagduaw ko sa ila, siling ni

lehoba.

13 Pagatiponon ko sila sa paglaglag
sa ila, siling ni lehoba. Wala na sing

ubas sa puno sang ubas, bisan igos sa

igera, kag nagakalayong ang dahon

;

kag ginpat-inan ko ang magaagi sa

ibabaw nila.

14 iKay ngaa bala nagapabilin kita

didto nga nagapungko ? Tilipon-kamo
kag magsulud-kita sa mga banwa nga

mabakud, kag didto magakaladulakita;
kay si lehoba, nga aton Dios, nagapa-
dula sa aton, kag ginapainum niya kita

sing ilimnon nga makahililo, kay naka-
sala kita batok kay leboba.

15 Nagahulat kita sing paghidaet, kag
wala gid sing kaayohan, kag sing

panag-on sa pagbulong, apang yari

karon ang kakugmat.
16 Kutub sa Dan nabatian ang pus-

nga sang ila mga kabayo: sa kagahud
sang mga hirihiri sang ila mga makusug
nga kabayo nga viaJingdalagau, nagaku-
rug ang bug-os nga duta ; kag nagaalabut
sila kag ginahalunhon nila ang duta kag
ang yara sa iya, ang banwa kag ang
mga pumuluyo niya.

17 Kay yari karon, ako nagapadala
sa ibabaw ninyo sing mga man-ug nga,
mga man-ug nga dalitan, nga batok sa

ila wala sing kawilihan, kag pagakagton
kamo nila, siling ni lehoba.

18 I Ano bala nga kalinong ang akon,
sa tapus sang akon kasakit ? Ang akon
tagiposoon nagakapunaw sa akon.

19 Yari karon ang tingug sang singit

sang anak nga babae sang akon banwa,
gikan sa isa ka duta nga malayo. i Wala
na bala si lehoba sa Sion? Kon i wala
bala sa tunga niya ang iya hari ? l Kay
ngaa bala ginpaakig nila ako sa ila

larawan nga tinigban, nga may mga
kadayawan sang duta nga dumuluong ?

20 Nagligad na ang ani, natapus na
ang tingadlaw, kag kami wala mag-
manginnaluwas.

21 Ginboong ako tungud sang pag-

kaboong sang anak nga babae sang akon
banwa ; nagalalaw ako sa ij^a, kakugmat
ang nagdakup sa akon.

22 ^'Wala bala sing ihalaplas sa

Galaad ? i Wala bala didto sing manug-
bulong ? I Kay ngaa bala wala mabolong
ang mga pilas sang anak nga babae sa

akon banwa ?

9i OH kabay pa nga ang akon olo

mangintubig, kag ang akon mga
mata mangintuburan sang mga luha,

agud nga maghibi ako sa adiaw kag sa

gab-i sang mga pilason sa kamatayon
sang anak nga babae sang akon banwa

!

2
i
Oh kabay pa nga may isa ako ka

payag sang mga manuglakat sa kahana-
yakan, agud nga bayaan ko ang akon
banwa kag sa ila magpalayo ako ! Kay
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9.3. SI lEREMIAS. 9. 22.

sila nga tanan mga makihilawason,
katilingban sang mga mabudhion.

3 Nagasangkap sila sang iia dila sa

kabutigan, sang ila pana, kag indi nga
sa katutum nga mga maisug sila sa sini

nga dura, kondi nagaalagi sila sa kalai-

nan kag sa kalainan, kag wala nila ako
pagkilalaha, siling ni lehoba.

4 Mag-andam-kamo ang tagsatagsa sa

iya abyan, kag dill kamo magsalig sa

bisan kay sin-o nga utud; kay ang
tanan nga utud nagadaya nga may luib,

kag ang tanan nga abyan nagalakat nga
nagasab-ug sing libak.

5 Kag ang tagsatagsa nagauligyat sa

iya abyan, kag indi sila nagahalambal
sang kamatoran

;
gintudloan nila ang

ila dila sa paghambal sing butig; gina-

budlay sila sa paghimo sang kalautan.
6 Ang imo puluy-an yara sa tunga

sang daya ; tungud sang daya nagadu-
mili sila sa pagkilala sa akon, siling ni

lehoba.

7 Ngani, amo ining ginasiiing ni

lehoba sang Sebaot : Yari karon, nga
pagatunawon ko sila, kag pagatilawan
ko sila, kay ^P^ano ang paghimo ko sa

kabangdanan sang anak nga babae sang
akon banwa ?

8 Baslay nga makamamatay amo ang
dila nila; ang tagsatagsa nagahambal
sing daya, sa iya baba nagahambal sia

sing mga polong sa paghidaet sa iya
abyan, apang sa sulud nagabutang sia

sang pagpuut.

9 ilndi bala ako magsilot sa ila

tungud sining mga butang? siling ni

lehoba. ^Sa sini nga katawohan indi

bala magtimalus ang akon kalag?
10 Sa ibabaw sang mga bukid pagaha-

yawon ko ang mga hinibi kag ang pana-
labiton, kagisakakahanusbo sa ibabaw
sang mga halaJban sa kahanayakan;
kay ginsunug sila tubtub nga v/alay
mabilin sang nagaagi didto, bisan maba-
tian pa ang tingug sang kahayupan.
Kutub sa mga kapispisan sang langit

tubtub sa mga kasapatan sang duta
nagpalalagyo sila; naghalalin sila.

11 Kag pagahimoon ko ang Jerusalem
nga mga tinumpok nga bato, isa ka
puluy-an sang mga sakal ; kag paga-
himoon ko ang mga kabanwaanan sa
luda nga kahapayan, nga wala na sing
pumuluyo.

12 i Sin-o bala ang tawo nga maalam?
Maghangup sia sini; kag nga ang gin-

hambal sang baba ni lehoba, magpa-
hayag kay ngaa nalaglag ang duta,
nasunog subung sang kahanayakan, sa
bagay nga walay sin-o nga nagaagi
didto,

13 Si lehoba nagasiling : Tungud kay
ginbayaan nila ang akon kasogoan, nga
ginbutang ko sa atubangan nila; kag
nga wala sila magtuman sang akon
tingug, bisan nagsunud sila sa iya,

14 Kondi nga naglalakat sila sono
sang katig-ahon sang ila taglposoon, kag
sa olehe sang mga Baal, sono sang gin-
tudlo sang ila mga ginikanan.

15 Ngani amo ining ginasiiing ni
lehoba sang Sebaot, nga Dios ni Israel

:

Yari karon, sa sini nga banwa ako maga-
pakaon sa ila sing mga ahenho, kag
pagapaimnon ko sila sing mga tubig
nga makahililo

:

16 Kag pagaiwaraag ko sila sa tunga
sang mga katawohan, nga indi sila na-
kakilala, sila bisan ang ila mga ginika-
nan, kag pagaipadala ko ang hinganiban
sa olehe nila, tubtub nga akon maupus
sila.

. 17 Amo ining ginasiiing ni lehoba
sang Sebaot : Pamalandong-kamo, kag
panawaga-ninyo ang mga manughaya
nga babae, kag nga magkalari sila

;

pakadtoi-ninyo ang mga sampaton nga
mga babae, nga magkalari sila.

18 Kag nga magdalalidali sila, sa
paghayaw sa ibabaw naton sing pana-
labiton; kag nga magililig ang mga luha
sa aton mga mata, kag nga sa aton mga
ilalakub magtulubud ang mga tubig.

19 Kay ang tingug sa panalabiton
ginapamatian sa Sion. j Paano nga gin-
panghapay kita! Ginpakahuy-an kita
gid, kay ginabayaan naton ang duta,
nga ginpamukan nila ang aton mga
puluy-an.
20 Busa, pamati-kamo, mga babae,

sang polong ni lehoba; nga ang inyo
idulungug magbaton sang polong sang
iya baba, kag ton-an-ninyo ang inyo
mga anak nga babae, sing panalabiton
kag nga ang tagsatagsa magtudlo sa isa

sing kahanusbu.
21 Kay ang kamatayon nagsaka sa

aton mga talambuan, nagsulud sa aton
mga harianon nga mga balay, sa pag-
papas sang mga kabataan sa mga dalan,
sang mga pamatan-on sa mga balalig-

yaan.
22 Maghambal: Amo ining gina*
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mitlang ni lehoba : Hoo, ang mga
hangkay sang mga tavvo nagakalapu-
kan subung sang ipot sa ibabaw sang ka-

daygan sang latagon, kag subung sang
hinugpong sa likod sang mangangani,
nga wala sing sin-o nga magtipon sa

iya.

23 Amo ining ginasiling ni lehoba :

Indi maghimaya ang maalam sa iya

kaalam, bisan maghimaya ang maisug
sa iya kaisug, bisan ang mangaranon
maghimaya sa iya mga mangad.

24 Apangang nagahimaya, nagahima-
ya sa sini, sa paghimo sing maalam gid

kag sa pagkilala sa akon ; kay ako amo si

lehoba, nga nagahimo ako sing pagka-
looy, sing katadlungan kag sing kata-

rungan sa duta ; kay sa sining mga
batang nagakahamuut ako, siling ni

lehoba.

25 Yari karon, magaalabut ang mga
adlaw, siling ni lehoba, nga magasilot
ako sang tanan nga tinuli, pati ang
ditinuli

;

26 Magasilot ako sa Egipto, kag sa

luda, kag sa Edom, kag sa mga anak sa

Amon kag sa Moab, kag sa tanan nga
mga nagaulub sang ila bohok, nga naga-
puluyo sa kahanayakan ; kay ang tanan
nga mga katawohan nga ditinuli ; kag
ang bug-OS nga balay ni Israel ditinuli

sa tagiposoon.

An£ mga dios kag si lehoba.

PAMATI-KAMO sang polong
nga ginamitlang ni lehoba, nga

sa inyo, balay ni Israel.

2 Amo ining ginasiling ni lehoba : Indi

kamo magtoon sang dalan sang mga
katawohan, kag indi kamo rnagkakug-
mat sang mga tandaan sang langit, kay
ang mga katawohan nagakakugmat sa

ila.

3 Kay ang mga tulumanon sang mga
banwa mga kadayawan sila ; kay ang
kahoy nga ginutiid sa talon nga nahu-
man sa mga kamut nga may wasay
sang panday,

4 Ginapunihan nila sia sing pilak kag
bulawan ;

ginapalig-on nila sia sa mga
lansang kag sa mga pakang, agud nga
indi maguyug.

5 Kaangay sila sang haligi nga linali,

kag waia sila nagahambal : kinahanglan
nga pagdalhon sila, kay indi sila maka-
lakat, Indi kamo magkahadluk sa ila,

kay indi sarang sila makahinio sing
malain, kag indi man sa paghimo sing
maayo may gahum sila.

6 Wala sing sin-o nga subung sa imo,
oh lehoba. Daku ka, kag daku ang
imo ngalan sa kagamhanan.

7 I Sin-o bala ang indi magkahadluk
sa imo, oh Hari sang mga katawohan?
Kay ini nahaigo sa imo ; kay sa tanan
nga maalam sang mga katawohan, kag
sa tanan nga mga ginharian, wall sing
subung sa imo.

8 Kag tanan sila sing tingub, nangin-
buangbuang kag kulangkulang : pag-
tolon-an ini lamang sa kadayawan ; ini

amo ang kahoy.

9 Ini amo ang pilak sa pinanid nga
gindala gikan sa Tarsis, kag bulawan
sa Upas ; ini among buhat sang panday,
kag sang mga kamut sang manugtu-
naw ; ang purpura kag eskarlata amo
ang ila panapton ; ini nga tanan buhat
sang mga sampaton.

10 Apang si lehoba among Dios nga
matuud ; sia among Dios nga buhi kag
Hari nga walay katubtuban. Sa iya
kaakig nagakurug ang duta, kag ang mga
katawohan indi sarang makaantus sang
iya haakig.

11 Amo ining pagaisiling ninyo sa
ila : Ang mga diosdios nga wala mag-
hilimo sang mga kalangitan, bisan sang
duta, ining mga dios magakadula sa

duta kag sa idalum sang mga kalangi-

tan.

12 Amo sia ang naghimo sang duta
sa iya kagamhanan, ang naghusay sang
kalibutan sa iya kaalam, kagnaghumlad
sang mga kalangitan sa iya ihihalo.

13 Sa iya tingug ginahimo ang isa ka
kagamo sang mga tubig sa mga langit,

kag nagapasaka sia sang mga alisngaw
sa ukbung sang duta, nagahimo sia sang
mga kilat nga sa ulan kag nagakuha
sia sang hangin sa iya mga bahandi.

14 Ang tanan nga tawo tama ka
buang sa pagkilala sifii; ang tanan nga
manugtunaw nagakahuya tungud sang
iya larawan nga tinigban, kay butig
lamang ang iya larawan nga tinunaw;
kag wala sing espiritu sa ila.

15 Mga kadayawan lamang sila, binu-

hatan nga uluiigyaton ; sa panag-on sa

pagduaw sa ila, magakaladula sila.

16 Indi subung sang sa ila amo ang
Bahin ni lakob ; kay sia amo ang Mag-
bubuhat sang ianan, kag si Isr^^l amo
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ang sungkod sang iya panublion. Si

lehoba sang Sebaot amo ang iya ngalan.

Tagna sang pagkabihag sa gilayon.

17 Tipona-ninyo ang inyo mga pag-

kabutang sa pagbiya sining duta, pumu-
luyo sa duug nga ginlibutan

;

18 Kay amo ining ginasiling ni

lehoba : "/ari karon, sa karon paga-

ihaboy ko nga may ihalabyug ang _mga

pumuluyo sang duta, kag pagaipaipit Ivo

sila, agud nga mabatyag sila ini.

19 i
Kailo ako tungud sang akon pag-

kaboong! Ang akon pilas masakit.

Apang ako, nagsiling ako : Sa pag-

kamatuud, balatian ini, kag makaantus
ako sa iya.

20 Ang akon layanglayang ginhapay,

kag nabugto ang tanan ko nga mga
banting ;

ginpahab'n sa akon ang akon
mga anak, kag v/ala na ; wala na sing

magahumlad sang akon layanglayang
kag nga magabatak sang akon mga
kumbung.

21 Kay nanginkulangkulang ang mga
manugbantay, kag wala nila pagpangi-

taa si lehoba ; ngani, wala sila maghimo
sing maalam gid, kag ang tanan nga
kahayupan nga ginpapahalab nila nag-

alaplaag.

22 Ginapamatian ang isa ka kagahud;
yari karon, nagaabut sia gikan sa duta
sa Aminhan nga may kinagahud nga
daku sa paghimo sang mga kabanwa-
anan ni luda sing kahapayan, isa ka
puluy-an sang mga sakal.

23 Nakahibalo ako, oh lehoba, nga
indi iya sang tawo ang iya dalan, nga
indi nahanungad sa nagalakat ang pag-
palig-on sang iya mga tikang.

24 Oh lehoba, sabdonga ako, apang
nga sa sibo nga talaksan; indi sa imo
kasingkal, basi pa nga pagpakubuson
mo ako sa wala.

25 lula ang imo kasingkal sa ibabaw
sang mga katawohan nga wala maka-
kilala sa imo, kag sa ibabaw sang
mga panimalay nga wala magatawag
sang imo ngalan ; kay ginhalonhon si

lakob ;
ginhalonhon sia kag ginupud

sia, kag ginhapay ang iya puluy-an.

Ang ginlars nga katipan.

-j j ANG polong ni lehoba nga nag-abut
I * kay leremias, nga nagasiling :

2 "Pamati-kamo sang mga polong
sini nga katipan, kag mitlanga-ninyo
sila sa tanan nga tawo sa luda, kag sa

atubangan sang mga pumuluyo sa leru-

salem

;

3 Kag pagaisiling mo sa ila : Amo
ining ginasiling ni lehoba, nga Dios
sa Israel : Ginapakamalaut ang taw^o

nga indi magtuman sang mga polong
sini nga katipan,

4 Nga ginsogo ko sia sa inyo mga
ginikanan sang adiaw nga ginpagowa
ko sila sa duta sa Egipto, sa dapog nga
salsalon, nga nagasiling sa ila : Tumana-
ninyo ang akon tingug, kag ibutang-

ninyo sa buhat, sono sini nga rnga butang
sa tanan nga ginsogo ko sa inyo; kag
kamo manginakon banwa, kag ako
mangininyo Dios

;

5 Agud nga magtuman ako sang
panumpa nga tungud sa iya nagsumpa
ako sa inyo mga ginikanan, nga pagai-

hatag ko sa ila ang duta nga nagailig

ang gatas kag dugus, subung sa sini nga
adlaw." Kag nagsabat ako kag nag-

siling :
" Kabay pa, oh lehoba."

6 Kag si lehoba nagsiling sa akon:
Ibantala ining tanan nga mga polong sa

mga kabanwaanan sa luda, kag sa

mga dalan sang Jerusalem, nga naga-

siling : Pamati-kamo sang mga polong
sini nga katipan, kag ibutang-ninyo sila

sa buhat.

7 Kay ginlaygay ko sing maathag gid

sa inyo mga ginikanan, sang adlaw nga
ginpataklad ko sila sa duta sa Egipto
tubtub sa adlav/ nga karon, nga naga-

laygay sa ila kutub sa aga, nga nagasi-

ling :
" Tumana-ninyo ang akon tingug."

8 Apang v/ala sila magpamati, bisan

ginhuyog nila ang ila idulungug, kag
naglakat ang tagsatagsa sa katig-a sang
iya tagiposoon nga malautcn, sa bagay
nga ginpakari ko sa ibabaw nila ang
tanan nga mga polong sini nga katipan,

nga ginsogo ko nga himoon nila sia,

kag wala nila pagtumana ini.

9 Kag si lehoba nagsiling sa akon

:

Nasapwan ang isa ka puhon sa mga
tawo sa luda kag sa mga pumuluyo sa

lerusalem.
10 Nagbalalik sila sa mga kalainan

sang ila mga nahauna nga mga gini-

kanan, nga nagdumili sila sa pagpamati
sang akon mga polong ; kag naglalakat

sila sa olehe sang liwan nga mga dios

sa pag-alagad sa ila. Ang balay ri
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Israel kag ang baldy ni luda naglalis

sang akon katipan, iiga ginhimo ko sa

ila mga ginikanan.

11 Tungud sini, amo ining ginasiling

ni lehoba: Yari karon, ginapakariko
sa ibabaw nila ang raalain, nga sa iya

indi sila sarang makagowa ; kag maga-
palanawag sila sa akon, kag indi ko sila

pagpamatian.
12 Kag ang mga kabanwaanan ni

luda kag ang mga pumuluyo sa leru-

salem magapalakadto sa pagsingit sa

mga diosdios, nga sa ila nagapasunog
sila sing insienso, nga sila indi gid

sarang makaluwas sa ila sa panag-on
sang ila kalainan.

13 Kay sono sang kadamuon sang imo
mga kabanwaanan amo ang imo mga
dios, oh luda ; kag sono sang kadamuon
sang imo mga dalan, oh lerusalem, gin-

patindug mo ang mga halaran sa kahu-
luy-an, mga halaran sa pagsunog sing

mahamut kay Baal.

14 Kag ikaw, dili ka magpangamuyo
tungud sini nga banwa, dili ka mag-
bayaw tungud sa ila sing mga singit,

bisan pangamuyo ; kay indi ako buut
magpamati sa panag-oii nga magsilingit

sila sa akon, bangud sang ila kalainan.

15 i Ano bala ang paghimoon sang
akon abyan sa akon balay, sang naka-
himo sia upud sining kadamuan sing

sala nga dulumtan ? Apang ang balaan
nga unod pagakuhaon nga malayo sa

imo ; sang nagahimo ka sing kalainan,

nagkalipay ka.

16 ** Olibo nga hilaw, maayoayo sa

maayo nga bunga." . . . Ginhingalanan
ka ni lehoba. Sa tingug sang daku nga
kagahud ginpadabdab ang kalayo batok
sa imo, kag nagkalabali ang imo mga
sanga.

17 Kag si lehoba sang Sebaot, nga
nagtanum sa imo, nagamitlang sing ma-
lain batok sa imo, bangud sang kalainan

sang balay ni Israel kag sang balay ni

luda, nga naghilimo sila batok sa ila

gid, nga nagpaakig sila sa akon bangud
sa pagsunog sing pahamut kay Baal.

Pufaon batok kay leremias.

18 Kag ginpahibalo sa akon ini ni le-

hoba, kag ginkilala ko ini: niyan gin-

pakita mo sa akon ang ila mga binu-

hatan.

19 Kag ako, subung sang kordero nga

mahagup, nga ginadala sa ihawan, wala
ako makahibalo nga nagapadugi sila

batok sa akon sini nga padugi :
" Lag-

lagon naraon ang kahoy upud ang iya
bunga, kag utdon namon sia sa duta
sang mga buhi, kay wala na sing handu-
manan sa iya ngalan."

20 Apang, oh lehoba sang Sebaot,
hukom sang katarungan nga nagatilaw
sang mga tagimislon kag sang tagi-

posoon, makakita ako sang imo pag-
timalus sa ila, kay sa imo ginbuksan ko
ang akon kasaba.

21 Tungud sini, amo ining ginasiling

ni lehoba sa mga tinawo sa Anatot,
nga nagapalangita sang imo kabuhi kag
nga nagasiling :

" Dili ka magtagna sa
ngalan ni lehoba, kag indi ka mamatay
sa amon mga kamut."

22 Ngani, amo ining ginasiling ni

lehoba sang Sebaot : Yari karon, maga-
silot ako sa ila. Ang ila mga pamatan-
on magakalamatay sa hinganiban ; ang
ila mga anak nga lalaki kag ang ila

mga anak nga babae magakalamatay sa J
gutum. 1

23 Kag wala sing mabilin sa ila, kay
pagapakarion ko ang kalalat-an sa iba-

baw sang mga tinawo sa Anatot, sang
tuig sang iya pagduaw.

4n MATARUNG ikaw, oh lehoba,^ sang magsuay ako sa imo;walay
sapayan magahambal ako sing pag-
hukom sa imo. l Kay ngaa bala gina-

pabugana ang dalan sang mga mada-
uton ? I Kay ngaa bala may paghidaet
ang tanan nga mga nagapadamu sang
kabudhi ?

2 Gintanum mo sila, kag nagpalanga-
mut sila ; nagdalalagku sila, kag nag-
bulunga man sila

;
yara ikaw malapit sa

ila mga baba, apang malayo sa ila mga
tagimislon.

3 Kag ikaw, oh lehoba, nakakilala sa

akon ; nakita mo ako, kag ginatilawan
mo nga kon paano ang akon tagiposoon
nga sa imo. Guj'^uda sila subung sang
mga obeha nga sa pulugutan, kag
ipahanungud sila nga sa adlaw sang
pagpatay.

4 iTubtub pa bala san-o nga mag-
lalaw ang duta, kag ang hilamon sang
bug-OS nga latagon magkalaya? Tu-
ngud sang kalainan sang mga naga-
puluyo sa iya, ang mga kahayupan kag
ang mga kapispisan ginapapas. Kag
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nagsililing sila :
" Indi sia makakita nga

kon ano ang amon kaolehian."

5 Kon nagdalagan ka sa mga naga-
lalakat, ginbudlay ka nila, i paano bala

ang pagpalumba mo sa mga kabayo ?

Kag kon yara ka sa kalig-unan sa data
sang paghidaet, ,; paano ang pagahi-
moon mo sa habok sang Jordan ?

6 Kay bisan pa ang imo mga utud
kag ang bala}^ sang imo ama}'", bisan pa
ini sila mabudhion batok sa imo, bisan

pa ini sila nagsiningit sa olehe nimo sa

bug-OS nga tingug. Indi mo sila pag-
patihon, kon maayo ang mga polong
nga igahambal nila sa imo.

Ang kadutaan hinapay.—Tagna nahaaungud sang

mga manngguba.

7 Ginabayaan ko ang akon baiay,
ginasikway ko ang akon panublion,
ginatugyan ko ang ginahigugma sang
akon kalag sa kamut sang ij-a mga
kaaway.

8 Ang akon panublion nanginsubung
sang leon sa talonan nga sa akon; batok
sa akon nagahatag sia sang iya tingug

;

tungud sini ginadumtan ko sia.

9 i Ang akon panublion nanginpispis
bala nga mananangit sa duag nga hibu-
longan nga sa akon ? i Ang mga pispis

nga mananangit nagahalalapon bala sila

sa ibabaw niya sa tanan nga luyo ? Kari-
kamo, tilipoa-kamo sang tanan nga mga
kasapatan sang latagon, pakarion sila

sa pagkaon,
10 Madamu nga mga manugbantay

ang naglaglag sang akon kaubasan

;

ginlapak nila ang akon panublion
;
gin-

himo nila nga kahanayakan sang kaha-
payan ang akon malahalon nga panu-
blion.

11 Ginbutangsia sakahapayan. Hina-
pay sing bug-os gid, yara sia sa lalaw sa

akon atubangan; ang bug-os nga duta,
manginhapay, kay wala sing tawo nga
nagatugyan sang iya tagiposoon sa bisan

ano.

12 Sa ibabaw sang tanan nga mga
kataasan nga hinublasan sang kahanaya-
kan nagaalabut ang mga manughapay;
kay ang hinganiban ni lehoba naga-
halonhon kutub sa isa ka ukbung sang
duta tubtub sa isa ka ukbung sang duta

;

wala na sing paghidaet sa bisan ano
nga unud.

13 Nagsab-ug sila sing trigo, nagaani

sila sing mga tunok
;
ginbudlayan si-

la sa pangabudlay, apang wala gid sila

sing pulus. INIagkalahuya-kamosa in^'^o

mga patubas, bangud sang' kasingkal
sang kaakig ni lehoba,

14 Amo Ining ginasiiing ni lehoba
batok sa tanan nga akon mga malain
nga kasilingan, nga nagahikap sang pa-
nublion, nga akon ginhatag nga panu-
blion sa akon banwang Israel : Yari
karon, nga pagagabuton ko sila sa ila

duta ; kag pagagabuton ko sa tunga nila

ang balay ni luda.

15 Kag mahanabu nga, sa tapus ko
sila nga magabut, magabalik ako kag
magakalooy ako sa ila, kag pagapaba-
likon sila ang tagsatagsa sa iya panu-
blion, kag ang tagsatagsa sa iya duta.

16 Kag mahanabu nga, kon sa mati-
natapon gid magtoloon sila sang mga
dalanon sang akon banwa, sa pagsumpa
sa akon ngalan :

"
j Magkabuhi si leho-

ba 1 " subung sang gintudloan nila ang
akon banwa sa pagsumpa kay Baal, pa-
gapatindugon sila sa tunga sang akon
banwa.

17 Apang kon indi sila magpalamati,
pagagabuton ko ang amo nga kata-
wohan, nga nagagabut sa iya kag naga-
padula sa iya, siling ni lehoba.

Ang pagkabihag nga napahayag sa idalum saog

halloibawa sang isa ka wagkus nga lino.

iO AMO ining ginasiiing sa akon ni
1*^ lehoba: "Lakat, kag bakal-ka
sing isa ka wagkus nga lino, kag iwag-
kus ini sa imo mga hawak, kag indi mo
ini pagisugbo sa tubig."

2 Kag nagbakal ako sang wagkus,
sono sa polong ni lehoba, kag ginbu-
tang ko sia sa akon mga hawak.

3 Nag-abut sa akon sa makaduha ang
polong ni lehoba, nga nagasiling

:

4 Kuhaa ang wagkus nga ginbakal
mo, nga yara sa imo mga hawak, kag
tindug-ka kag lakat-ka sa Euprates, kag
tagoa sia didto sa gikab sang isa ka pil-

as.

5 Busa, naglakat ako, kag gintago ko
sia sa luyo sang Euprates, subung sang
ginsogo sa akon ni lehoba.

6 Kag nahanabu, sang lumigad ang
madamu nga mga adlaw, nga nagsiling si

lehoba sa akon :
" Tindug-ka, lakat-ka

sa Euprates, kag kuhaa didto ang wag-
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kus, nga ginsogo ko sa imo, nga tagoon
mo didto."

7 Kag nagkadto ako sa Euprates, kag
nagkutut ako, kag ginkuha ko ang wag-
kus sa duug nga diiii gintago ko sia

;

kag yari karon, nga ang wagkus naga-
bok na: nga indi sarang magamit sa

bisan Sno.
8 Kag nag-abut sa akon ang polong ni

lehoba, nga nagasiiing:

9 Amo ining ginasiling ni lehoba

:

Subungsini pagagabukonkoang palabi-

labi ni Iiida, ang daku nga palabilabi

sang lerusalem.
10 Ining banwa nga malain, nga na-

gadumili sa pagpamati sang akon mga
polong, nga nagalalakat sa katig-a sang
ila tagiposoon. kag nga naglalakat sa

olehe sang liwan nga mga dios sa pag-
alagad sa ila kag sa pagyaub sa atuba-
ngan nila, manginsubung sini nga wag-
kus, nga indi sarang magamit sia.

11 Kag subung nga ang wakus naga-
dapat sa mga hawak sang tawo, subung
sini ginpadapat ko sa akon ang bug-os
nga balay ni Israel kag ang bug-os nga
balay ni luda, silingni lehoba, agudnga
sila magmanginakon banwa, kag ang
akon ngalan kag ang akon kadayawan
kag ang akon himaya ; apang wala sila

magpalamati.
12 Busa, pagaisiling mo sa ila ini nga

polong : Amo ining ginasiling ni leho-
ba, nga Dios ni Israel : Pagapun-_on sing
alak ang tanan nga suludlan. Kag sila

magasiiiling sa imo : I Wala bala kami
makahibalo nga ang tanan nga suladlan
pagapun-on sing alak?

13 Kag magasiling ka sa ila: Amo
ining ginasiling ni lehoba : Yari karon,
nga ako magapuno sa kahulugbon sa

tanan nga pumuluyo sini nga duta, kag
sa mga hari sa kaliwatan ni Dabid, nga
nagalilingkod sa ibabaw sang iya ling-

koran nga harianon, kag sa mga saser-

dote, kag sa rnga manalagna kag sa
tanan nga mga pumuluyo sa lerusalem."

14 Kag pagaboongon ko sila ang tag-
satagsa batok sa iya litud, kag ang
mga amay kag ang mga anak sing
tingub, siling ni lehoba. Indi ako mag-
patawad, wala ako sing kalooy, bisan
kahinoklog, nga magapugung sa akon sa
paglaglag sa ila.

15 Pamatii kag dunga-ninyo, indi
kamo magpakataas, kay si lehoba naga-
hambal.

16 Ihalag-ninyo ang himaya kay le-

hoba, nga inyo Dios, sa wala pa niya
pagipadala ang mga kadudulrnan, sa
wala pa ang inyo mga tiil makasandad
sa mga bukid sang kasirum, kag nga
maghululat kamo sing kapavva, kag nga
paghimoon niya sia sa inyo nga landong
sang kamatayon, kag nga pagbaylohan
niya sia sa madamol nga kadulum.

17 Kag kon indi kamo magpalamati
sini, magahibi ang akon kalag sa mga
tago nga duug bangud sang inyo pala-

bilabi ; ang akon mata magahibi, maga-
hibi, magakatunaw sa luha, tungudkay
ang pinanong ni lehoba nanginbihag.

18 Isiiing sa hari nga lalaki kag sa

hari nga babae : Maglingkod-kamo sa

labing manubo, kay ang purunzpurung
sang inj^o himaya naholog sa inyo mga
olo.

19 Ang mga kabanwaanan sa Bagat-
nan ginpanakpan, kag wala sing sin-o

nga makabukas sa iya. Ginpaliton ang
bug-OS nga luda, ginpaliton nga bug-os
sia.

20 Bayawa-ninyo ang inyo mga mata,
kag tuluka-ninyo ang mga nagaalabut
gikan sa Aminhan. i Diin bala ang pi-

nanong nga ginhatag sa imo, ang pina-

nong sang imo pagkahalangdon ?

21 ,? Ano bala ang pagaisiling mo kon
pagasilotan ka ? Kay gintun-an mo gid

sila sa paggahum. subung nga dunganon
sa ibabaw nimo. ^'Indi bala ikaw pag-
dakpon sang mga kasakit subung sang
babae nga nagaanak ?

22 Kag kon magsiling ka sa imo tagi-

posoon : I Kay ngaa bala naglambut
ini sa akon? Tungud sang kadaku
sang imo kalainan ginapamuksan ang
imo mga saya, kag ang imo mga tikod
ginapilas nga may paglugus.

32 iMakailis bala ang Etiopinhon
sang iya panit, kag ang leopardo sang
iya rnga kambang ? Niyan sarang man
kamo makahimo sing maayo, kamo nga
naanad na sa paghimo sang malain.

24 Kag ako magawaraag sa ila su-

bung sang alikabok nga ginadala sang
hangin gikan sa kahanayakan.

25 Ini amo ang imo kapalaran, ang
pahat nga tinakus nga gikan sa akon,
siling ni lehoba ; kay nagakalipat ka sa

akon, kag nagasalig ka sa butig.

26 Busa, magabukas man ako sang
imo mga saya tubtub si imo gtiya, kag
magapahayag ang imo kahuluy-an.
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13. 27. SI lEREMIAS. 14. 17.

27 Nakit-an ko sa mga bakolod, sa

mga latagon ang imo mga panglahe,
ang imo mga hirihiri, ang sala nga du-
lumtan sang imo pagpanghilahe ang
imo mga kalangii-aran. jKailo ka, le-

rusalem ! Indi ka magmanginmatinlo
i tubtub pa bala san-o ?

Si leremias nagapatuaga si pagkawaiay

pulus sang banwa.

JA ANG polong ni lehoba, nga nag-
' ' abut kay leremias, nahanungud
sang kamala.

2 Nagalalaw si luda ; ang mga kati-

lingbafi sang iya mga gawang naham-
yang sa duta nga naganiwang kag pina-

dulum; ang pagsingit sang Jerusalem
nagasaka sa langiL

3 Ginapadala sang mga dunganon
nila ang ila mga magamay sa pagpangi-
ta sing tubig; nagakaladto sila sa mga
bobon, kag wala sila sing nakita nga
tubig; nagapalauli sila nga may mga
£uludlan nga walay suliid ; nagakalahuya
sila, nagapalamula sila, ginapanabunan
nila ang ila mga olo,

4 Tungud kay nagparaangag ang
duta, bangud sang wala magulan sa

duta, ang mga mangunguma nagakala-
huya, nga nagatalabon sang ila mga olo.

5 Kay bisan pa ang mga usa nga ba-
kia nagaalanak sa latagon kag ginaba-
yaan nila ang tinday, kay wala sing
hilamon.

6 Kag ang mga asno nga talonon na-
gadululog sa mga mataas nga hinubla-
san nga nagabalapo sang hangin subung
sang mga sakal : nagdululum ang ila

mga mata, kay wala sing hilamon.

7 Kon ang anion kalautan magpala-
matuud batok sa amon, oh lehoba, himoa
tungud sang imo ngalan ; kay ang amon
mga pagkadikatutum madamu sila ; ba-
tok sa imo nakasala kami.

8 Lalauman ni Israel, ikaw nga naga-
luwas sa iya sa panag-on sang kalisda-
nan, ikaj'" ngaa bala nga magmangin-
subung ka sang dumuluong sa duta, kag
subung sang manuglakat nga nagapauli
sa paghigda .''

9 i Kay ngaa bala magmanginsubung
ka sang tav/o nga ginagamohan, kag su-
bung sang m.andadaug nga indi sarang
makaluwas ? Apang ikaw yari sa tu-

nga namon, oh lehoba, kag ginatawag

kami sa imo ngalan. Ayaw kami
pagbayai.

10 Amo ining ginasiling ni lehoba
nahanungud sini nga banwa : Subung
sini nagahiligugma sila sa pagdolodala-
gan ; indi ginapungan nila ang ila mga
till, kag si lehoba indi nagakahamuut
sa ila. Magapanumdum karon sia sang
kalainan nila kag magasilot sia sang ila

mga sala.

11 Kag nagsiling sa akon si lehoba:
Indi ka mag-ampo tungud sini nga ban-
wa nga sa kaayohan niya.

1

2

Kon magpuluasa sila, ako indi maga-
pamati sang ila pagsingit ; kag kon mag-
halad sila sing halad nga sinunog kag
sing mga halad nga kalan-on, indi ko
sila pagabatonon ; kondi pagaupuron ko
sila nga may hinganiban, kag may gu-

tum kag may kamatay.

13 Kag ako nagsiling:
i
Ah, Ginoo

nga si lehoba ! Yarikaion, nga ang mga
manalagna nagasiling sa ila : Indi kamo
makakita sing hinganiban, bisan may
gutum kamo, kondi nga sa sini nga duug
pagatagaan ko kamo sing matuud nga
paghidaet.

14 Kag nagsiling sa akon si lehoba:
Butig lamang ginatagna sang mga ma-
nalagna sa akon ngalan ; wala ako mag-
padala sa ila, bisan magsogo ako sa ila,

bisan maghambal ako sa ila. Ang mga
palananawoii nga butigon, ang palatko-

non, ang kadayawan, ang daya sang ila

tagiposoon, yari karon ang ginahatag
nila sa inyo subung nga mga tagna.

15 Ngani amo ining ginasiling ni le-

hoba nahanungud sang mga manalagna
nga nagatalagna sa akon ngalan, nga sa

ila wala ako magpadala, kag nga naga-
sibling sila : Wala sing hinganiban, bi-

san gutum sa sini nga duta. Sa hinga-

niban kag sa gutum pagapangapuson
ining mga manalagna.

16 Nahanungud sini nga banwa, nga sa

iya nagatagna sila, didto sila nga walay
sin-o nga magalubung sa ila, nga naga-
halamyangsa mga daian sang lerusalem,

tungud sang gutum kag sang hinganiban,

sila kag ang ila mga asawa, kag ang ila

mga anak nga lalaki, kag ang ila mga
anak nga babae ; kag sa ibabaw njla

pagaulaon ko ang ila kalainan.

17 Busa, magasiling ka sa ila sini nga
polong : Magililig sa akon mga mata
ang mga luha sa gab-i kag sa adlaw, kag
indi sila maguntat. Kay ang ulay, nga
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14. 18. SI lEREMIAS, 15. 14.

anak nga babae sang akon banwa na-

boong sa daku nga pagkaboong, sa isa

ka pilas nga masakit gid.

1

8

Kon maggowa ako sa latagon,

yari karon ang mga pinatay sa hingani-
ban ; kag kon magsuliid ako sa banwa,
yari karon ang mga nagabalalatian sa

kagutum. Hoo, ang manalagna subung
man ang saserdote nagalalakat sa isa

ka duta nga wala nila makilal-i.

19 I Ginsikway mo bala sing bug-os
gid si luda kon ginalas-ayan bala ang
imo kalag sang Sion ? I Kay ngaa bala
ginpamilas mo kami, nga wala sing pag-
ayo nga sa anion ? Nagahulat kami sing

paghidaet kag wala sing kaayohan ; kag
sing panag-on sa pag-ayo, kag yari karon,
ang kakugmat.
20 Ginapangilala namon, oh lehoba,

ang amon pagkanladauton, angkalautan
sang amon mga ginikanan ; kay batok
sa imo nakasala kami.

21 Tungud sang gugma sa imo ngalan,
ayaw kami igsikway, bisan pagpasipala-
han mo ang lingkoran nga harianon sang
imo himaya. Panumduma, indi pagpa-
kawalaypulusa ang imo katipan sa

amon.
22 iSa tunga sang mga kadayawan

sang mga katawohan may makapaulan
bala, kon amo bala ang langit nga naga-
hatag sing tun-og nga bugana ? l Indi

bala ikaw, lehoba, nga amon Dios? Kag
sa imo nagahulat kami, kay ikaw ang
nagahimo sining tanan nga mga butang.

iC APANG nagsiling sa akon si le-

"^ hoba : Bisan pa si Moises kag si

Samuel mag-alatubang sa akon, ang
akon kalag indi magmanginupud sini

nga banwa. Tabuga sila sa atubangan
nakon, kag maghalalin sila.

2 Kag kon magsiling sila sa imo

:

" Sa diin bala kita magagowa ? " pagai-

siling mo sa ila : Amo ining ginasiling

ni lehoba : Ang sa kamatayon, sa ka-

matayon ; ang sa hinganiban, sa hinga-

niban ; ang sa gutum, sa gutum ; ang sa

kabihagan, sa kabihagan.

3 Kag pagapakarion ko aa ibabaw nila

ang apat ka bagay, siling ni lehoba : ang
hinganiban, sa pagpatay ; kag ang mga
ido, sa pagsagnoy ; kag ang mga kapis-

pisan sang langit, kag ang mgakasapatan
sang duta sa pagtukub kag sa paglaglag.

4 Kag pagaitugyan ko sila sa paglu-

pig sa tanan nga mga ginharian sang

duta, bangud kay Manases, nga anak ni

Esekias, nga hari sa luda, tungud sang iya

ginhimo sa lerusalem.

5 Kay I sin-o bala ang magakalooy sa

imo, lerusalern ? I Kon sin-o bala ang
magakahinoklog sa imo, sin-o bala ang
magabalikid sa pagpamangkot tungud
sang imo paghidaet ?

6 Ikaw, nagbiya ikaw sa akon, siling

ni lehoba, sa pagbalik ; kag ginuntay ko
batok sa imo ang akon kamut, kag gin-

laglag ko ikaw ; sa paghinulsul ginbud-
lay na ako.

7 Kag ginpahanginan ko sila nga may
italahup tubtub sa mga gawang sang
duta ;

gindumilian ko ang akon banwa
sa mga anak kag ginpadula ko sia, wala
sila magbalalik sa ila mga dalanon.

8 Ang ila mga balo nga babae sa atu-

bangan nakon nagadalamu pa sang
balas sa dagat ; ginapakari ko batok sa

ila, batok sa iloy sang mga pamatan-on,
ang kaaway nga nagahapay sa udto ang
adlaw; sa ibabaw niya ginpaholog ko
sing hinali ang kalilisdan kag ang ka-

kugmat.
9 Naganiwang ang nagapanganak

sing pito, nagbugto sia sang iya ka-

lag ; ang iya adlaw natunod sa adlawon
pa

;
ginpakahuy-an sia kag nagpalamula

sia. Ang sa ila mabilin, pagaitugyan
ko sa hinganiban sa atubangan sang ila

mga kaaway, siling ni lehoba.
10 "i Kailo ako, iloy ko, kay gin-anak

mo ako nga tawo nga makisuayon, kag
tawo nga makiawayon sa bug-os nga
duta ! Wala ako maghulam kag wala
ako magpahulam, kag ang tanan naga-
pakamalaut sa akon."

1

1

Si lehoba nagasiling :
" Sa pagka-

matuud, pagapabakuron ko ikaw nga sa

kaayohan ; sa pagkamatuud, pagahimo-
on ko nga ang mga kaaway magapa-
ngayo sa imo sa panag-on sang kalalat-

an, kag sa panag-on sang kalilisdan.

12 i Maboong bala ang salsalon, ang
salsalon sang Aminhan, ang tumbaga ? " ^

13 Ang imo mga pagkabutang kag ^
ang imo mga bahandi pagaitugyan ko
sa paglugus, indi tungud sing bili, kondi
tungud sang imo tanan nga mga sala,

kag sa tanan mo nga mga kadulunan

;

14 Kag pagapaagihon ko sila upud ang
imo mga kaaway sa duta nga wala mo
makilala; kay nagtutud ang isa sa kala-

yo sa akon kasingkal, nga magadabdab
batok sa inyo.
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15. 15. SI lEEEMIAS. 16. IJ.

15 Ikaw nakahibalo situ, oh lehoba.

Panumduma ako, kag duawa ako, kag
panimalus-ka sa akon sa akon mga ma-
nuglagas. Sono sa imo kalawigon sa

kaakig, ayaw ako pagpatya. Pamalan-
donga, nga ginadala ko ang kahuluy-an
sa imo kabangdanan.

16 c Ginapahayag bala ang imo mga
polong ? Ginahalonhon ko sila. Ang
imo mga polong ang kalipay nakon, ang
kasadya sang akon tagiposoon ; kay gi-

natawag ko sa imo ngalan, oh lehoba,
Dios sang Sebaot.

17 Wala ako magalinkod sa katipunan
sang mga nagakaladlaw sa paglipay sa

akon. Sa kabangdanan sang imo kamut
naglingkod ako nga isa lamang, kay
ginpuno mo ako sa kaakig.

18 (jKay ngaa bala nangindayon sa

gihapon ang akon kasakit, kag ang akon
piias nga dimabolong nagadumili sa

pag-ayo ? Busa l manginikav/ gid bala

nga sa akon subung sang tuburan nga
madaya, subung sang mga tubig nga
indi nagapadayon ?

IQ Tungud sini, amo ining ginasiling

ni lehoba : Kon ikaw magliso, ako
magapasaguli sa imo, kag magatindug
ka sa atubangan nakon ; kag kon pag-
pagowaon mo ang malahalon sa buta?ig

nga talamayon, manginsubung ka sang
akon baba : magabalik sila sa imo,
apang ikaw indi magabalik sa ila.

20 Kag pagahimoon ko ikaw nga sa
sini nga banwa nga mabakud nga kuta
nga tumbaga. Nagapakigaway sila ba-
tok sa imo, apang indi sila m.akadaug
sa imo ; kay ako yari upud sa imo sa
pagluwas sa mo, kag sa pagbawi sa imo,
siling.ni lehoba.

21 Kag pagabawion ko ikaw sa ga-
hum sang mga malauton ; kag pagatub-
son ko ikaw sa gahum sang mga maka-
haladluk.

Tagna sang pagkablhag kag sang pagpasaguH

saog Israel.

4^ NAG-ABUT sa akon ang polong
• '^ ni lehoba, nga nagasihng:
2 Indi ka magpangasawa, bisan mag-

panganak ka sing mga lalaki kag mga
babae sa sini nga duug.

3 Kay amo ini ang ginasiling ni leho-
ba nahanungud sang mga anak nga
lalaki kag mga anak nga babae nga
magukalatawo sa sini nga duug, kag na-

hanungud sa ila mga iloy nga magpama-
ta sa ila, kag nahanugud sa mga amay
nga magpalanganak sa ila sa sini nga
duta :

4 Sa masakit nga mga kamatayon
magakalamatay sila, indi sila pagahaya-
an, bisan pagaipanlubung ; manginsu-
bung sila sang ipot sa ibabaw sang ka-
daygan sang duta : kag sa hinganiban
kag sa gutum pagapangupuron sila, kag
ang ila mga bangkay manginkalan-on
sang niga kapispisan sang langit kag
sang mga kasapatan sang duta.

5 Kay amo ining ginasiling ni le-
hoba : Indi ka magsuliid sa balay nga
lalaw, bisan magkadto ka sa pagpanala-
biton upud sa ila, bisan maghaya ka sa
ila ; kay, siling ni lehoba, ginkuha ko
ang akon paghidaet sa sini nga banwa,
ang akon bugay kag ang mga kahanok-
log.

6 Kag magakalamatay sa sini nga
duta ang mga dalagku kag ang mga
magamay. Indi sila pagaipanlubung, bi-
san pagahayaan sila ; kag indi magapa-
ngudlis sila, bisan magapaupaw sila tu-

ngud sa ila.

^ 7 Tungud sa ila indi magatipiktipik
sila sing tinapay sa kahigayonan sang
lalaw sa paglipay sa ila tungud sang
patay, bisan pagapaimnon sila sa ilim-
nan sa m.ga paglipay tungud sa ila

amay, kon tungud sa ila iloy.

8 Indi ka magasulud sa balay sang
kombirado sa paglingkod upud sa ila sa
pagkaon kag sa pag-inum

;

9 Kay amo ining ginasiling ni le-
hoba sang Sebaot, nga Dios ni Israel

:

Yari karon, nga pagapauntaton ko sa si-

ni nga duug sa atubangan sang inyo mga
mata kag sa inyo mga adlaw, ang
tingug sa kalipay kag ang tingug sa ka-
sadya, ang tingug sang bana kag ang
tingug sang asawa.

10 Kag mahanabu nga, kon magban-
tala kasa sini nga banwa sining tanan
nga mga polong kag nga magasililing
sila sa imo :

"
i Kay ngaa bala nagaham-

bal si lehoba batok sa amon sining
tanan nga daku nga kalainan? Busa,
i ano bala ang amon kalainan, kag ano
nga sala ang ginhimo namon batok kay
lehoba, nga amon Dios ?

"

11 Niyan magasiling ka sa ila : "Kay
ang inyo mga ginikanan nagbiliya sa
akon, siling ni lehoba, kag naglalakat
sa olehe sang liwan nga mga dios, kag
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16.12. SI lEREMIAS. 17.9.

gin-alagad nila sila, kag naglayaub sila ,

sa atubangan nila, kag ginbayaan nila

ako, kag wala nila pagbantayi angakon
kasogoan. I

12 Kag kamo, naghilimo kamo sing
i

malain pa sang inyo mga ginikanan;
|

kag, yari karon, nga kamo nagalalakat 1

ang tagsatagsa sono sang katig-ahon
,

sang inyo malauton nga tagiposoon, sa

wala magpamati sa akon.

13 Ngani, pagasobolon ko kamo gi-

kan sa sini nga duta pa duta nga wala

ninyo makilala, bisan ang inyo mga gi-

nikanan, kag didto magaalalagag kamo
sa liwan nga mga dios, sa adlaw kag sa

gab-i, kay indi ako magpahayag sa inyo

sing kalooy."

14 Tungud sini yari karon, nagaabut

ang mga adlaw, siling ni lehoba, nga

indi na pagaisiling :
"

i
Magkabuhi si le-

hoba, nga nagpataklad sa mga inanak

ni Israel gikan sa duta sa Egipto !

"

15 Kondi: "
j Magkabuhi si lehoba,

nga nagpataklad sang mga inanak ni

Israel sa duta sang Aminhan, kag sa

tanan nga mga duta sa diin ginsobol

niya sila!" Kay pagadalhon ko sila

liwan sa i!a duta, nga ginhatag ko sa

ila mga ginikanan.

16 Yari karon, nga ako magapadala
sing madamu nga mga mangingisda nga
pagapangisdaon sila, siling ni leho-

ba ; kag sa olehe magapadala ako

sing madamu nga mga mangangayam^
nga pagaayamon sila nila sa tanan nga

mga bukid, kag sa tanan nga kabakolo-

ran, kag sa mga gikab sang mga pil-as.

17 Kay ang akon mga mata yara sa

ibabaw sang tanan nila nga mga dala-

non ; nga wala sila matago sa akon guya,

bisan ang ila kalainan natabonan sa atu-

bangan sang akon mga mata.

18 Kag pagabayaran ko anay sing

dapli ang ila kalainan kag ang ila sala
;

kay ginhigkoan nila ang akon duta : gin-

puno nila ang akon panublion sang mga
bangkay sang ila mga pinatay nga kala-

ngil-aran kag dulumtan.

19 Oh lehoba, kusug nakon, kag
kabakuran nakon, kag dalangpan nakon

sa panag-on sang kalisdauan: Sa imo
magakalari ang mga katawohan kutub

sa mga ukbung sang duta, kag magasili-

ling sila :
" Sa pagkamatuud, ang butig

lamangcLug ginpanubli sang aton mga gi-

nikanan, ang kadayawan, kag ang mga
butang nga v/ala sa ila sing kapuslanan.

20 i Magahimo bala ang tawo nga sa
iya sing mga dios, nga walay sapayan,
indi mga dios sila ?

"

21 Tungud sini, yari karon, pagapa-
hibaloon ko sila, sa karon, pagaipahibalo
ko sa ila ang akon butkon kag ang akon
gahum ; kag makahibalo sila nga ang

*

akon ngalan amo si lehoba.

Hnr ANG sala ni luda nasulat sa dulat
*
' nga salsalon, kag sa taliwis nga

diamante ; natigib sia sa tapi sang iya
tagiposoon, sa mga sungay sang inyo
mga halaran

;

2 Subung nga makadumdum sila

sang ila mga anak, amo man iiagapaniim-

diim sila sang ila mga halaran kag sang
ila mga Asherim, nga malapit sa mga
kahoy nga madabong sa ibabaw sang
mataas nga mga bakolod.

3 Bukid ko sa latagon, ang imo mga
pagkabutang, ang tanan mo nga mga
bahandi, pagaitugyan ko sila sa pangati
upud ang imo mga mataas nga duug,
tungud sang sala sa tanan mo nga mga
kadulunan.

4 Kag sa imo gid nga kabangdanan,
pagadumilian ka sa imo panublion, nga
ginhatag ko sa imo, kag pagapaalagdon
ko ikaw sa imo mga kaaway sa duta nga
wala mo makilal-i ; kay kalayo ang inyo
ginpadabdab sa akon kasingkal, sa giha-

pon magadabdab sia.

5 Amo ining ginasiling ni lehoba:
Pinapakamalaut ang tawo nga nagasalig
sa tawo, nga nagahimo sang iya butkon
sa unud, kag nga ang iya tagiposoon
nagapalayo kay lehoba

:

6 Subung sia sang tawo nga hubo sa

kamingawan. Indi makakita sa, kon
mag-abut angkaayohan.Nagapuyo sia sa

kahanayakan sa mga duug nga nasunog,
sa duta nga maasin kag wala pagapuy-i.

7 Bulahan ang tawo nga nagasalig

kay lehoba, kag nga ang iya salaligan

amo si lehoba.

8 Amo sia subung sang kahoy nga
natanum sa luyo sang mga tubig, nga
nagakalapkap ang iya gamut nayon sa

iligan. Kon mag-abut ang kainit, indi

sia nagabatyag sini, kondi nga hilaw
ang iya dahon ; sa tuig sang tigmala
indi sia mahadluk, bisan magauntat sa

pagbunga.
9 Madayaon amo ang tagiposoon labi

sang tanan nga mga butang, kag mala-
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17. 10. SI lEREMIAS. 17. 27.

uton nga walay bulong. J Sin-o bala !

ang makakilala sa iya ?
'

10 Ako, si lehoba, nga nagatungkad
sang tagiposoon, nga ginatilawan ko
ang mga tagimislon, sa paghatag sa

tagsatagsa sono sang iya dalanon, sono
sang bunga sang iya mga binuhatan.

11 Subung sang pitaw nga nagaluub
sang wala niya igitlog, amo ang nagati-

pon sing mga mangad, apang sa wala
sing katarungan. Sa tunga sang iya

mga kaadlawan pagabayaan sia nila;

kag sa iya kaolehian manginbuang sia.

12 Lingkoran nga harianon sa hima-
ya, duug nga mataas kutub sang gin-

suguran, ang duug sang aton balaan nga
Puluy-an.

13 i
Oh lehoba, paglaum ni Israel

!

Ang tanan nga nagabiya sa imo, paga-
pakahuy-an sila ; ang mga nagapalalayo
sa imo, pagaipanulat sila sa yab-ok ; kay
g"nbayaan nila ang tuburan sang mga
tubig nga buhi nga amo si lehoba.

14 Ayoha ako, oh lehoba, kag maga-
ayo ako ; luvvasa ako, kag manginmalu-
was ako ; kay ikaw amo ang akon
pagdayav/.

15 Yari karon, nga yadto sila naga-
sililing sa akon :

*•'

i Diin bala ang polong
ni lehoba ? ; Magkari sia karon 1

"

16 Apang ako wala magsako labi sa

isa ka manugbantay sa olehe nimo

;

bisan ginhandum ko ang adlaw sang
kalalat-an, ikaw nakahibalo sini. Ang
naggowa sa akon baba, yara sa atuba-
ngaii sang imo nawung.

17 Indi ka magmanginkabangdanan
sa akon kakulba. Dalangpan nakon amo
ikaw sa adlaw nga malain.

18 Magkalahuya ang mga manughi-
ngabut nakon, kag ako indi mahuya

:

magkalakugmat sila, kag ako indi maha-
kugmat : ipadala sa ibabaw nila ang
malain nga adlaw, kag boonga sila sa
dapli nga kaboongan.

Acg pagpakabaiaaa sang sabado.

19 Amo ini ang ginasiling sa akon ni

lehoba : Lakat, kag tindug-ka sa gawang
sang mga anak sang banwa, nga sa iya
nagasululiid kag nagagulowa ang mga
hari sa luda, kag sa tanan nga mga
gawang sa Jerusalem.

20 Kag isiling-mo sa ila : Pam.atii-

ninyo ang polong ni lehoba, mga hari

sa Tuda, ang bug-os nga luda ; kag kamo

nga tanan nga mga purauluyo sa Jeru-
salem, nga nagasululiid sa sining mga
gawang.

21 Amo ining ginasiling ni lehoba:
Andam-kamo tungud sang inyo mga
kalag kag indi kamo magdalala sing
bisan ano nga lulan sa adlaw sang
sabado, sa pagpasulud sa iya sa mga
gawang sang lerusalem.

22 Bisan magpagowa kamo sing bisan
ano nga lulan sa inyo mga balay sa
adlaw sang sabado, bisan maghimo-
kamo sing ano nga buluhaton, kag pa-
kabalaana-ninyo ang adlaw nga saba-
do, subung sang ginsogo ko sa inyo mga
ginikanan.

23 Apang sila wala magpalamati,
bisan ginpahuyog nila ang ila idulu-
ngug; kag ginpatig-a nila ang ila tingkoy
sa dili pagpamati, kag sa indi pagbaton
sing sabdong.

24 Kag kon kamo magpamati sa akon
sing matalupangdon ; siling ni lehoba, sa
indi pagpasulud sing bisan ano nga
lulan sa mga gawang sini nga banwa sa
adlaw nga sabado, kag sa pagpakaba-
laan sang adlaw nga sabado nga indi

maghimo sa iya sing bisan ano nga bu-
luhaton,

25 Mahanabu, nga magasululiid sa mga
gawang sini nga banwa ang mga hari
kag ang mga dunganon nga nagaliling-
kod sa lingkoran nga harianon ni Dabid,
nga nagasalakay sa mga kanga kag sa

mga kabayo, sila kag ang ila mga dun-
ganon, kag ang mga tawo sa luda, kag
ang mga pumuluyo sa Jerusalem ; kag
nga ini nga banwa pagapuy-an sa giha-

pon.

26 Kag magaalabut sila gikan sa mga
banwa sa luda kag sa mga kahilapitan
sa Jerusalem, kag sa duta sa Benyamin,
kag sa mga latagon nga manubo, kag
sa bukid, kag sa Bagatnan, nga nagada-
lala sing mga halad nga sinunog kag
sing mga halad, kag sing mga halad nga
kalan-on, kag sing insienso, kag nagada-
lala sila sing halad sa pagdayaw sa Ba-
lay ni Jehoba,

27 Kag kon indi ninyo ako pagpama-
lian sa pagpakabalaan sang adlaw nga
sabado, kag sa indi pagsulud sa mga
gawang sa Jerusalem, nga nagadala
sing mga lulan sa adlaw nga sabado,
pagatudan ko ang isa ka kalayo sa mga
gawang sang Jerusalem, nga pagaupuron
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niya ang mga balay nga harianon sa

lerusalem, kag nga indi mapalong.

Ang Dios magahimo sa Israel sang g!nahinio sang

maninihon sa iya suludlan.

40 ANG polong ni lehoba, nga nag-
'O abut kay leremias, nga naga-
siling:

2 "Tindug-ka, kag panaug-ka sa balay
sang maninihom kag didto pagapaba-
tion ko ikaw sang akon mga polong."

3 Busa nagpanaug ako sa balay sang
maninihon, kag yari karon, nga sia

nagahimo sang iya buiuhaton sa ibabaw
sang aliling.

4 Kag ang suludlan, nga ginahimo
niya sa lunang nalagiag sa kamut sang
maninihon ; kag ginhimo niya sia liwan
nga isa ka suludlan, nga sono sang
minamaayo sang mga mata sang mani-
nihon nga himoon niya.

5 Kag nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling :

6 I Indi bala ako sarang makahimo sa

inyo subung sang ginahimo sining mani-
nihon, oh balay ni Israel ? siling ni

lehoba. Yari karon nga subung sang
lunang sa kamut sang manihihon, amo
man kamo sa akon kamut, oh balay ni

Israel.

7 Sa isa ka tion magahambal ako sa

isa ka katawohan kag sa isa ka gin-

harian sa paggabut, kag sa pagdugmok,
kag sa paglaglag;

8 Apang kon inang katawohan nga
ginhambalan ko, magliso sa iya kalai-

nan, niyan ako magahinulsul sang malain
nga ginhunahuna ko nga himoon sa

ila.

9 Kag sa isa ka tion magahambal ako
sa isa ka katawohan kon sa isa ka ginha-
rian, sa pagpatindug kag sa pagtanum ;

10 Apang kon maghimo sia sing ma-
lain sa atubangan sang akon mga mata,
nga indi magpamati sang akon tingug,

niyan magahinulsul ako sang maayo nfa
ginsiling ko nga himoon sa iya.

11 Busa karon, hambal-ka sa mga ta-

wo sa luda, kag sa mga pumuluyo sa
lerusalem, nga nagasiling : Amo ining
ginasiling ni lehoba : Yari karon, nga
ako nagaaman sing malain batok sa

inyo, kag nagapainoino ako batok sa

inyo sing isa ka panghunahuna. Busa,
magliso-kamo ang tagsatagsa sa inyo
sa iya malain nga dalanon, kag kaayoha-

ninyo ang inyo mga dalanon kag ang
inyo mga binuhatan.

12 Kag nagsililing sila :
*' Wala na

sing bulong, kay sa olehe sang amon
mga painoino magakadto kami, kag hi-

moon namon ang tagsatagsa sono sang
katig-ahon sang amon malauton nga
tagiposoon."

13 Tungud sini amo ining ginasiling

ni lehoba: Busa, pamangkot-kamo sa
mga katawohan, kon sin-o ang nakabati
sang subung nga mga butang. Daku gid
nga kakugmat ang ginhimo sang ulay sa

Israel.

14 i Magauntat bala gikan sa Libano,
ang niebe sa pagbunyag sang latagon ?

Kon i magamala bala ang mga tubig
nga mga matugnaw nga nagaililig gikan
sa malayo ?

15 Apang ang akon banwa nagkalipat
sa akon, nga nagapasunog sila sing in-

sienso sa kadayawan
;
ginpasandad sila

sa ila mga dalanon, sa mga dalanon
nga daan, agud nga maglalakat sila sa

mga banas, sa dalan nga wala mata-
pan,

16 Sa paghimo sang ila duta nga
kahapayan kag sa dayon nga panihol;
sa bagay nga ang tanan nga mag-agi sa

iya magakatingala, kag magalungo
sang olo.

17 Subung sang hangin sa Sidlangan
pagaiwaraag ko sila sa atubangan sang
kaaway ; igaatubang ko sa ila ang likod,

kag indi ang nawung, sa adlaw sang
ila kalalat-an.

18 Apang nagasililing sila: "Kari-
kamo, kag magapadugi kita sing paso-
hot batok kay leremias ; kay ang kaso-
goan indi magkulang sa saserdoie, bisan
ang laygay sa maalam, bisan ang
polong sa manalagna. Kari-kamo kag
pilason-naton ang dila, kag indi kita

magtalupangud sa bisan ano sang iya

mga polong."

19 Oh lehoba, talupangda ako, kag
pamatii ang tingug sang akon mga
kasumpung.
20 ilhatag bala ang malain tungud

sa maayo, nga nagkutkut sila sing boho
nga sa akon kabuhi ? Panumduma kon
paano nga nagtindug ako sa imo atu-

bangan sa paghambal sing maayo nga
sa ila, sa pagpahalayo sa ila sang imo
kaakig.

21 Tungud sini bayai ang ila mga
anak sa gutum, kag itugyan-rap sila sa
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gahum sang hinganiban. Mabilin ang
ila mga asawa nga wala sing mga anak
kag mga balo, kag ang ila mga bana
pagpilason sa kamatayon, kag ang mga
pamatan-on pagpilason sa hinganiban
sa pag-awa)'an.

22 Mabatian ang pagsingit sa ila mga
balay, kay sa hinali pagpakarion mo sa

ibabaw nila ang -mga pinanung sang
mga kaaway ; kay nagkulutkot sila sing
boho sa pagdakup sa akon ; sa akon
mga till nagtago sila sing mga siod.

23 Kag ikaw, oh lehoba, nakakilala
sang tanan nila nga mga tinotuyo batok
sa akon nga sa kamatayon. Indi pag-
patawara ang ila kalainan, bisan pag-
panason-mo ang ila sala sa atubangan
sang imo nawung. Pagpukanon sila sa
atubangan mo. Himoa batok sa ila sa
panag-on sang imo kaakig.

Ang naboong nga suludlan.—Aag pagkaguba sang

lerusalem.

•jQ AMO ining ginasiling ni lehoba:
*^ Lakat kag bakal-ka sing isa ka ba-
nga nga lunang sang maninihon, kag
dal-a tipiid sa imo ang mga tigulang sang
banwa, kag ang mga tigulang sang mga
saserdote.

2 Kag maggowa-ka sa nalupyakan
sang anak ni Hinom, nga yara sa salam-
putan sang gawang sang Hilimoan sang
kolon, kag pagaibantala mo didto ang
mga polong nga akon pagaihambal sa
imo.

3 Kag magasiling ka :
" Pamatii-ninyo

ang polong ni lehoba, mga hari sa lu-

da, kag kamo, mga pumuluyo sa Jeru-

salem. Amo ining ginasiling ni le-

hoba sang Sebaot, nga Dios ni Israel

:

Yari karon, ako, pagapakarion ko sa
ibabaw sini nga duug ang isa ka malain
nga ang bisan sin-o nga makabati sini,

magaaningal sa iya mga idulungug.

4 Tungud kay ginbayaan nila ako,
kag gintugyan nila ini nga duug sa mga
dios nga dumuluong, kag nagpasunug si-

la sa iya sing mga pahamut sa liwan nga
mga dios, nga sa ila wala sila makaki-
lala, bisan ang ila mga ginikanan, bisan
ang mga hari sa luda ; kag ginpuno nila

ini nga duug sang dugo sang mga walay
sala,

5 Kag nagpalatindug sila sing mga
mataas nga duug kay Baal, sa pagsunog
sa kalayo sang ila mga anak sa halad

nga sinunog kay Baal, hutang nga wala
ko pagisogo, bisan ginharabal ko sa ila,

bisan nga nag-abut sa akon hunahuna
;

6 Ngani, yari karon, nagaalabut ang
mga adlaw, siling ni lehoba, nga ini

nga duug indi na gid pagatawgon nga
Topet, bisan nalupyakan sang anak ni

Hinom, kondi nalupyakan sang Pag-
pamata5\

7 Kagpagawalaonko angkasapulanan
ni luda kag sang lerusalem sa sini nga
duug

;
pagapamukanon ko sila sa hinga-

niban sa atubangan sang ila mga kaaway,
kag sa kamut sang mga nagapangita
sang ila mga kabuhi ; kag pagaihatag
ko ang ila mga bangkay nga sa kalan-
on sang mga kapispisan sang langit kag
sang mga kasapatan sang duta.

8 Kag pagaitugyan ko ini nga banwa
sa kahapayan kag sa mga panihol ; bisan
sin-o nga mag-agi malapit sa iya, maga-
katingala, kag magapanihol bangud
sang tanan nila nga mga kangitngitan.

9 Kag pagaipakaon ko sa ila ang u-

nud sang ila mga anak nga lalaki, kag
ang unud sang ila mga anak nga babae

;

kag ang tagsatagsamagakaon sang unud
sang ila masigkatawo sapaglibot kag sa
kahlisdan nga pagaipiton sila sang ila

mga kaaway, kag sang mga nagapala-
ngita sang ila mga kabuhi."

10 Kag pagaboongon mo ang banga
sa atubangan sang m.ga mata sang mga
tawo nga nagaulupud sa imo.

11 Kag pagaisiling mo sa ila :
" Amo

ining ginasiling ni lehoba sang Sebaot:
Pagaboongon ko sing subung sini ini

nga katawohan, kag ini nga banwa,
subung sang pagboong sang isa ka su-

ludlan sang maninihon, nga indi na sa-

rang makaayo ; kag tungud kay kulang
ang duug nga lulubngan, pagailubung
sa Topet.

12 Amo ini ang pagahimoon ko sa
sini nga duug, siling ni lehoba, kag sa
ij'^a mga pumuluyo, nga pagahimoon ko
ini nga banwa subung sang Topet.

13 Kag ang mga balay sa lerusalem,
kag ang mga balay sang mga hari sa
luda nga nahigkoan, manginsubung sila

sang duug sa Topet, kon sayoron ang
tanan nga mga balay nga sa ibabaw
sang ila mga atup nagpasunog sila sing
m.ga pahamut sa bug-os nga kasoldado-
san sang mga langit, kag ginula nila ang
mga halad nga ilimnon sa liwan nga
mga dios,"
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14 Kag nagbalik si leremias gikan sa

Topet, nga didto ginpadala sia ni leho-

ba sa pagtagna, kag ragdulog sia sa

patyo sang Balay ni lehoba, kag nag-
siling sia sa bug-os nga banwa

:

15 **Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot, nga Dios ni Israel : Yari
karon pagapakarion ko sa ibabav/ sini

nga banwa kag sa ibabaw sang tanan
niya nga mga kabanwaanan, ang tanan

nga malain nga ginmitlang ko batok sa

iya; kay ginpatig-a nila ang ila tingkoy,

sa dill pagpamati sang akon mga
polong."

Qiapabilango ni Pasur si leremias.

f)r\ APANG si Pasur, nga anak ni

fc-v^ Imer, nga saserdote, nga pangolo
nga tulugyanan sa Balay ni lehoba, na-

kabati kay leremias, nga nagapanagna
sining mga polong.

2 Kag ginpilas ni Pasur si leremias,

nga manalagna, kag ginbutang niya sia

sa pandug, nga didto sa Gawang nga
mataas ni Benyamin, sa Balay ni le-

hoba.

3 Kag nahanabu, sang madason nga
adlaw, nga ginkuha ni Pasur si lere-

mias sa pandug. Kag nagsiling sa iya

si leremias :
" Si lehoba wala mag-

hingalan sa imo nga Pasur, kondi
nga Magor-Misabib." *

4 Kay amo ining ginasiling ni lehoba:

Yari karon, pagahimoon ko ikaw nga
kakugmatan nga sa imo kaugalingon
kag sa tanan nga imo mga abyan ; nga
magakalapukan sila sa hinganiban sang
ila mga kaaway, kag ang imo mga mata
makakita sini : kag pagaitugyan ko ang
bug-OS nga luda sa kamut sang hari sa

Babilonia kag pagapalitonon sila niya sa

Babilonia, kag magapilas sia sa ila sa

hinganiban.

5 Kag pagaitugyan ko ang tanan nga
mga mangad sining banwa, kag ang
tanan nila nga kinabudlayan, kag ang
tanan nila nga mga malahalon; kag
pagaitugyan ko ang tanan nga mga
bahandi sang mga hari sa luda sa mga
kamut sang ila mga kaawaj'^, pagaatihon
sila nila, kag pagadakpon nila sila, kag
pagadalhon nila sila sa Babilonia.

6 Kaw ikaw, Pasur, kag ang tanan

* Magor-Misabib, kakugmat sa tanan
nga duug.

nga mga pumuluyo sang imo balay,

magakaladto kamo sa kabihagan.
Magasulud ka sa Babilonia, kag didto

mamatay ka, kag pagailubong ka didto,

ikaw kag ang tanan mo nga mga abyan,
nga sa ila nagtagna ka sing butig."

7 Nagpabuyo ka sa akon, oh lehoba,

kag nabuyo ako
;
ginpilit mo ako, kag

naglandas ka sa ako?i. Sa adlawadlaw
ginakadlawan ako; ang tagsatagsa

nagauligyat sa akon.

8 Kay kutub nga nagahambal ako,

dapat nga m-agsingit ako, nga mag-
bantala ako sing pagpigos kag sing

kahapayan. Hoo, ang polong ni lehoba
nanginpasipala sa akon kag uligyat sa

adlawadlaw.

9 Kag kon nagsiling ako: Indi na
gid ako magsambit sa iya, bsan pa
maghambal ako sa iya ngalan, yari sa

akon tagiposoon subung sing isa ka
kalayo nga nagasunug nga nasuhid sa

akon mga tul-an. Ginabudlay ako sa

pagpugung sini, kag wala ako makasa-
rang.

10 Kay nakabati ako sang kinumud
sang kadamuan. Kakugmat nagaabut

sa akon sa tanan nga duug. Nagasiiiug

sila: " Sugid-kamo," kag " magapanum-
bung kami sa iya.'' Ang tanan nga
mga tawo nga may paghidaet ako, nga
yara sa akon luyo, ang tanan nagasiling :

"Ayhan mabu^^o sia, kag magalandas
kita batok sa iya, kag pagakuhaon
naton sa iya ang aton pagtimalus."

11 Apang si lehoba yari upud sa

akon, subung sang mandadaug nga
makahaladluk. Tungud sini ang mga
nagahilingabut sa akon, magakalasandad
sila, kag indi sila magalandas. Pagapa-
kahuy-an sila sing daku gid, tungud kay
indi sila naghimo sing maalam gid ; ang
salimuang nila manginsagihapon kag
indi nga mas-a malipatan.

12 Oh lehoba sang Sebaot, nga naga-

tilaw ka sang matarung, nga nagatan-aw
ka sang mga tigimislon kag sang tagi-

posoon, nga makita ko ang imo pag-

timalus sa ila, kay sa imo ginbuksan ko
ang akon kasaba.

13 Kinanta-kamo kay lehoba, daya-

wa-ninyo si lehoba ; kay ginabawi niya

ang kalag sang imol sa kamut sang mga
malauton.

14 Pakamalainon ang adlaw nga gin-

pakatawohan ko. Ang adlaw nga ang
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akon iloy nag-anak sa akon, indi pag-

pakamayohon.
15 Pinapakamalut angtawo, nga nag-

dala sing mga maayo nga balita sa akon
amay, nga nagasiling: "Anak nga
lalaki ang natawo sa imo ;

" kag nga
nagpuno sa iya sing kalipay.

16 Ang anio nga tawo manginsubung
sang mga kabanwaanan nga ginpukan
ni lehoba, nga wala maghinulsul sa iya.

Magpamati sia sing mga siningit sa

kaagahon kag sing mga siningit sa pag-
away sa udtong adlaw,

17 Ang wala magpatay sa akonkutub
sa tiyan nga iniloy sa bagay, nga ang
akon iloy manginakon lulubngan; tungud
sa dayon nga pagbusong.

18 Busa ^kayngaa bala naggowa ako
sa tiyan nga iniloy sa pagtan-aw lamang
sang kabudlayan kag sang kasakit, kag
nga ang akon mga adlaw maghalagas sa

kahuya?

Balita saa^ paglaglag sang lerusalem ni

Nabukodonosor.

Q-l ANG polong ni lehoba, nga nag-
^ ' abut kay leremias, sang ang hari

nga si Sedekias nagpadala sa iya kay
Pasur, nga anak ni Malkias, kag kay
Seponias, nga anak ni Maasias, nga sa-

serdote, nga nagasiling:

2 "Busa pamangkot-ka kay lehoba
tungud sa amon ; kay si Nabukudonosor,
nga hari sa Babilonia, nagapakigaway
batok sa aton. Ayhan si lehoha maga-
himo sa aton sono sang tanan niya nga
mga kalatingalahan, sa bagay nga si

Nabukudonosor magpalayo sa aton."

3 Kag si leremias nagsiling sa ila:

Isiling-ninyo ang subung sini kay
Sedekias

:

4 Amo ining ginasiiing ni lehoba,
nga Bios ni Israel : Yari karon, ako
nagapabalik kutub sa gowa sang mga
kuta sang mga hinganiban sa pag-
awayan nga yara sa inyo mga kamut,
nga sa ila nagaaway kamo batok sa
hari sa Babilonia, kag batok sa mga
Kaldeinhon nga nagalilibut sa inyo, kag
ako magatipon sa ila sa tonga sining
banwa;

5 Kag magapakigaway ako batok sa
inyo sa kamut nga inuntay, kag sa but-
kon nga makusug, kag sa kaakig kag sa
kasingkal, kag sa dakung alipungot.

6 Kag pagapilason ko ang mga pumu-

luyo sini nga banwa ; ang mga tawo
subung m.an ang mga kasapatan maga-
kalamatay sa daku nga kinamatay.

7 Kag sa olehe sini, siling ni lehoba,
pagaitugyan ko si Sedekias, nga hari sa

luda, kag ang iya mga sologoon kag
ang banwa : ang mga mabilin sa banwa,
sang kinamatay kag sang hinganiban
kag sang gutum, pagaitugyan ko sila sa

kamut ni Nabukudonosor, nga hari sa

Babilonia, kag sa kamut sang ila mga
kaaway, kag sa kamut sang mga naga-
palangita sang ila kabuhi ; kag sia

magapilas sa ila sa sulab sang hingani-

ban; kag indi sia magapatawad sa ila

kag wala sia magkalooy bisan maghi-
noklog sa ila.

8 Kag isiling-mo sa sini nga banwa

:

Amo ining ginasiiing ni lehoba: Yari
karon, nagabutang ako sa atubangan
ninyo sang dalan sa kabuhi kag sang
dalan sa kamatayon.

9 Ang mabilin sa sini nga banwa,
mamatay sa hinganiban, kon sa gutura,

kon sa kinamatay; apang ang maggowa
kag magsaylo sa mga Kaldeinhon, nga
nagalilibot sa inyo, magakabuhi kag ang
iya kabuhi manginhinublas sa iya.

10 Kay ginabutang ko ang akon
nawung batok sa sini nga banwa nga sa

malain, kag indi nga sa maayo, siling ni

lehoba. Sa kamut sang hari sa Babilo-
nia pagaitugyan sia, kag pagasunugon
niya sia sa kalayo.

11 Kag sa balay sang hari sa luda
magasilhig ka : Pamati-kamo sang
polong ni lehoba.

12 Balay ni Dabid, amo ining ginasi-

iing ni lehoba: "Hukmi-ninyo sing

matarung sa agaaga; bawia-ninyo sa

kamut sang manugpigos ang hinublasan,

basi pa ang akon kaakig maggowa
subung sang kalayo, kag nga magdabdab
nga wala sing sin-o nga makapalong,
bangud sang kalainan sang inyo mga
binuhatan.

1

3

Yari karon, ako nagakari batok sa

imo, pumuluyo nga babaesang nalupya-
kan, nga batong bantiling sang kapatagan,
siling ni lehoba : sa in3'-o nga nagasili-

ling: "^ Sin-o bala ang magapanaug
batok sa aton? i sin-o bala ang maga-
sulud sa aton mga puluy-an ?

"

14 Ako magasilot sa inyo sono sang
bunga sang inyo mga binuhatan, siling

ni lehoba; pagapadabdabon ko ang
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kalayo sa talon, kag pagaupuron niya

ang tanan nga yara sa palibot niya.

Tagna batok sang balay nfa harianon ni luda.

C)r) AMO ining ginasiling ni lehoba

:

^^ Panaug-ka sa balay sang hari sa

luda, kag didto pagamitlangon mo ini

nga polong,

2 Kag igsiling-mo: Paraatii ang po-

long ni lehoba, oh hari sa luda, nga
nagalingkod ka sa lingkoran nga haria-

non ni Dabid, ikaw kag ang imo mga
sologoon, kag ang imo banwa, kamo
nga nagasuhilud sa sining mga gawang

:

3 Amo ining ginasiling ni lehoba:
Himo-kamo sing katarungan kag sing

katadlungan, bawia-ninyo sa kamut
sang manugpigos ang hinublasan; dili

kamo magpigos, bisan maglugus sa

dumuluong, bisan sa ilo, bisan sa balo

ngababae; kag dili kamo niagula sing

dugo nga walay sala sa sini nga duug.

4 Kay kon sa minatuud gid himoon
ninyo ini nga polong, ang mga hari nga
nagalilingkod nga salili ni Dabid sa iya

lingkoran nga harianon, magasululud sa

mga gawang sini nga balay, nga naga-

salakay sa mga kanga kag sa mga
kabayo, ang hari kag ang iya mga
sologoon, kag ang iya banwa.

5 Kag kon indi ninyo pagpamatian
ini nga mga polong, tungud sa akon
nagsumpa ako, siling ni lehoba, nga
ini nga balay manginkahapayan.

6 Kay amo ining ginasiling ni lehoba
nahanungud sa balay sang hari sa luda

:

Ang Galaad amo ikaw nga sa akon, pu-

tokputokan sang Libano. Apang sa pag-

kamatuud, pagahimoon ko ikaw subiing

sang isa ka kahanayakan, nga kaban-
waanan nga indi sarang mapuy-an.

7 Kag magapahanungud ako sing mga
manuglaglag batok sa imo, ang tagsa-

tagsa sa ila mga hinganiban ; kag paga-
pangutdon nila ang imo mga sedro nga
mga pinili, kag pagaidap-ong nila sila

sa kalayo.

8 Kag magaalagi ang madamu nga
mga katawohan sa malapit sini nga ban-

wa, kag magasiling ang tagsatagsa sa iya

kaupud :
"

l Kay ngaa bala ginhimo ni

lehoba ang subung sini sa sining daku
nga banwa ?

"

9 Kag magasiling :
" Kay ginbayaan

nila ang katipan ni lehoba, nga ila

Dios, kag nagsilimba sila sa liwan nga
mga dios, kag gin-alagad nila sila."

10 Dili kamo maghiiibi sa patay, kag
dili kamo maghaya tungud sa iya.

Hilibi-kamo, hilibi-kamo tungud sang
nagataliwan; kay indi na magbalik,
bisan makakita sia sang iya duta nga
natawohan.

11 Kay amo ining ginasiling ni lehoba .

nahanungud kay Salum, nga anak ni

losias, nga hari sa luda, nga nagahari
nga salili ni losias, nga iya amay, nga
naggowa sa sini nga duug: Indi na gid
sia magbalik diri,

12 Kondi mamatay sia sa duug nga
diin ginpaliton sia, kag indi na maka-
kita sia sini nga duta.

13 iKailo sang nagapatindug sang iya

balay, sa walay katarungan, kag sang
iya mga hulut nga mataas sa walay
katadlungan ; nga magpapangabudlay
sa iya isigkatawo sa walay bayad, kag
nga indi maghatag sa iya sang sohoH3.ng
iya pagpangabudlay

;

14 Nga nagasiling: "Magapatindug
ako nga sa akon sing balay nga masang-
kad gid nga may mga malapad nga
hulut nga mataas," nga ginapahimoan
niya nga sa iya sing mga dalagku nga
talambuan, kag ginadagpakan sia sing

sedro, kag ginapintahan sia sing ber-

milyon.

15 Ngani ^'magahari ka bala tungud
kay nagahingamo ka sing sedro ? l Wala
bala magkaon kag maginum ang imo
amay? Naghimo sia sing katarungan
kag sing katadlungan, kag niyan may
kaayo sa iya.

16 Sia naghukom sang kasaba sang
nalisdan kag sang imol, kag niyan may
kaayo sa iya. l Indi bala amo ini ang
pagkilala sa alcon ? siling ni lehoba.

17 Apang ikaw wala sing mata kag
tagiposoon kondi sa imo pagdaug kag
sa pagula sang dugo nga walay sala, kag
sa pagpigos kag sa paghimo sing pag-

lugos.

18 Tungud sini amo ining ginasiling

ni lehoba kay loiakim, nga anak ni lo-

sias, nga hari sa luda: Indi pagituaw
tungud sa iya sa lalaw :

**
i
Abaw,

utud ko nga lalaki !
I
Abaw, litud ko

nga babae !" Indi pagaituaw tungud

sa iya sa lalaw: "jAbav/, ginoo

!

I
Abaw, pagkahalangdon mo !"

19 Sa lulubngan sang asno pagailu-

bung sia, nga pagasagnoyon sia kag
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pagaipilak sia sa luvvas sang mga ga-

wang sang Jerusalem.

20 Taklad-ka sa Libano kag singit-

ka, kag sa Basan ibayaw ang imo
tingug, kag singlt-ka kutub sa Abarim ;

kay ang tanan nga mahigugmaou mo
mga pinandugraok.

21 Naghambal ako sa imo sa mga
kabuganaaii mo; apang nagsiling ka:
" Indi ako magpamati." Ini nanginimo
dalan kutub sang imo pagkapamatan-
on, nga wala mo pagpamatii ang akon
tingug.

22 Ang tanan nimo nga mga manug-
bantay manginhalalbon sang hangin,

kag ang mga mahigugmaon mo, maga-
palakadto sa kabihagan. Kay niyan
magakahuya ka kag magasalimoang
ka bangud sang tanan mo nga kalau-

tan.

23 Pumuluyo nga Labae sa Libano,
nga nagapugad sa mga sedro

; i
daw ano

nga kanugon sa imo kon mag-abut sa

imo ang mga kasakit kag ang kalilisdan

subung sang sa babae nga nagaanak !

24 Magkabuhi ako, siling ni lehoba
nga kon si Konias, nga anak ni loiakim,

nga hari sa luda, manginsingsing sa

akon, kamut nga too, Konias, didto pa-

gagabuton ko ikaw.

25 Kag pagaitugyan ko ikaw sa

kamut sang mga nagapalangita sang imo
kabuhi, kag sa kamut sang mga yadto nga
sa ila may kahadluk ka, kag sa kamut ni

Nabukodonosor, nga hari sa Babilonia,

kag sa kamut sang mga Kaldeinhon.
26 Kag pagaipilak ko ikaw, ikaw kag

ang imo iloy nga nag-anak sa imo, sa

duta nga dumuluong nga wala ninyo
matawohi, kag didto magakalamatay
kamo.

27 Kag nahanungud sang duta nga
ginahandum sang ila kalag ang pagba-
lik sa iya, indi na sila magabalalik.

28 Busa I amo bala ining tawo nga si

Konias isa ka suludian nga lunang nga
"walay pulus, nga binoong ? ,; Amo ini

bala ang butang nga wala sing sin-o nga
nahamuut sa iya ? l Kay ngaa bala gina-

panlabyog sila, sia kag ang iya kaliwa-
tan, kay ngaa bala ginpanobol sila sa

duta nga wala nila makilaia ?

29 i
Duta, duta, duta ! pamatii ang

polong ni lehoba.

30 Amo ining ginasiling ni lehoba

:

Isulat-ninyo ini nga tawo subung nga
gindurailian sing mga anak, subung sang

tawo nga indi magauswag sa iya mga
kaadlawan. Kay wala gid sing tawo
sa ija kaliwatan nga magauswag, nga
magalingkod sa lingkoran nga hari-

anon ni Dabid, bisan nga magaginoo
sa luda.

20 i
KAILO sang mga manugbantay^ nga nagadula kag nagapaala-

plaag sang mga obeha sa akon halalban

!

siting ni lehaba.
2 Tungud sini amo ining ginasiling

ni lehoba, nga Dios ni Israel, naha-
nungud sa mga manugbantay nga naga-
palahalab sang akon banwa: Ginpa-
alaplaag ninyo ang akon mga obeha,
kag ginpanabog ninyo sila, kag w^ala

ninyo sila pagduawa
;
yari karon, ako,

nagaduaw ako sa ibabaw ninyo sang
kalainan sang inyo mga binuhatan,
siling ni lehoba.

3 Kag ako, pagatiponon ko ang nabi-

lin sang akon mga obeha sa tanan nga
mga duta nga diin ginpanobol ko sila,

kag pagapabalikon ko sila sa ila mga
halalbon, agud nga magpalamunga sila,

kag magdalamu sila.

4 Kag pagabangonan ko sa ibabaw
nila ang mga manugbantay nga mag-
pahalab sa ila ; kag indi na sila mag-
kalahadluk, bisan magkalakugmat sila,

kag wala na sing makulang sa ila, siling

ni lehoba.

kng Salingsiug ni Dabid.

5 Yari karon, nga nagaabut ang mga
adlaw, siling ni lehoba, nga pagabango-
non ko kay Dabid ang Salingsing nga
matarung ; nga magahari nga Hari, kag
sia magahimo sing maalam gid, kag
magahikot sia sing katadlungan kag
sing katarungan sa duta.

6 Sa iya mga kaadlawan manginma-
luwas si luda, kag si Israel magapuyo
ngamalig-on ; kag yari karon ang ngalan
nga pagaihingalan nila sa iya : Si

lehoba, katarungan naton.

7 Tungud sini, yari karon, nagaabut
ang mga adlaw, siling ni lehoba, nga
indi na gid igasiling :

" Magkabuhi si

lehoba, nga nagpataklad sa mga inanak
ni Israel gikan sa duta sang Egipto,"
SKondi: "Magkabuhi si lehoba,

nga nagpataklad, kag nagdala diri sang
kaliwat sang balay ni Israel gikan sa

duta sang Aminhan, kag sa tanan nga
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mga duta, nga diin ginpanobol ko sila."

Kag magapuluyo sila sa ila duta.

Batok sa mga manalasna nga butig;.

9 Batok sa mga manalagna. Ang
akon tagiposoon naboong sa tunga
nakon ; nagakulurug ang tanan nakon
nga mga tul-an: nanginsubung ako sang
tawo nga hubug, kag subung sang tawo
nga gindaug sang alak, bangud kay
lehoba kag bangud sang mga polong
sang iya pagkabalaan.

10 Kay ang duta napuno sang pagpa-
kighilawas, kay bangud sang mga pa-
numpa ang duta yara sa lalaw, ang mga
halalbon sa kahanayakan nagmalala.
Ang dinalaganan nila among malain,
kag ang ila kaisug indi maayo.

11 Kay ang manalagna subung man
ang saserdote mga dimatinohoron sa

Bios, bisan pa sa akon balay nakit-an
ko ang ila kalainan, siling ni lehoba.

1

2

Tungud sini ang ila mga dalanon ma-
nginsubung nga mga kaladanlogan sa ka-
dulum sa ila; pagaipaniklod sila, kag ma-
gakalapukan sila sa iya ; kay ako maga-
dala diri sing malain sa ibabaw nila sa

tuig ang pagduaw sa ila, siling ni lehoba.

13 Kag sa mga manalagna sa Samaria
nakita ko ang mga kabuangan : magta-
lagna sila tungud kay Baal

;
ginpatalang

nila ang akon banwa nga Israel.

14 Kag sa mga manalagna sa Jerusa-
lem nakita ko ang makakulugmat : naga-
buluhat sila sing mga pagpakighilawas,
kag nagalalakat sila sa kabutigan

;
gina-

panikusgan nila ang mga kamut sang
mga nagahilimo sang malain, agud nga
wala gid sing magliso sa iya kalautan.
Tanan sila nga sa akon subung sang So-
doma, kag ang iya mga pumuluyo su-

bung sang sa Gomora.
15 Ngani amo ini ang ginasiling ni

lehoba sang Sebaot batok sag mga ma-
nalagna: Yari karon, ginapakaon ko
sila sing ahenho, kag pagapaimnon ko
sila sang mga tubig nga hiniloan ; kay
sa mga manalagna sa Jerusalem nag-
gowa ang pagkadimatinahoron sa Dios
sa ibabaw sang bug-os nga duta.

l6Amoiningginasilingni lehoba sang
Sebaot: Indi kamo magpalamati sang
mga polong sang mga manalagna nga
nagatalagna sa inyo : ginasiling nila sa

inyo ang walay pulus ; nagahambal sila

sono sang palanan-awon sang ila tagipo-

soon, kag indi sono sang baba ni le-

hoba.

17 Sila indi nagauntat sa pagsiling sa
mga nagatamay sa akon :

" Si lehoba
nagasiling, may paghidaet kamo." Kag
sa tanan nga nagalakat sa katig-ahon sang
ila tagiposoon, nagasililing sila :

" Indi
mag-abut ang bisan ano nga malain sa
ibabaw ninyo."

18 Kay ^sin-o bala ang didto sa kasa-
pulanan nga hirop ni lehoba, agud nga
nakit-an niya, kag nabatian niya ang iya
polong ? I sin-o bala ang nagmatalupang-
don sa akon polong sa pagpamati sa

iya?

19 Yari karon, ang unos ni lehoba

;

naggowa ang kasingkal kag ang unos
nga nagaalimpolos nga nagaligid sa iba-

baw sang olo sang mga malauton.
20 Ang kaakig ni lehoba indi maga-

isol tubtub nga mahikot kag nga matu-
man ang mga hunahuna sang iya tagipo-

soon. Sa mga adlaw nga palaabuton
mahangup ninyo ini sing himpit gid.

21 Wala ako magpadala sadtong mga
manalagna, kag sila nagdinalagan ; ako
wala maghambal sa ila, kag sila nagta-
lagna.

22 Kag kon sila didto kunta sa akon
kasapulanan nga hirop, ginpabati nila

kunta ang akon mga polong sa akon
banwa; ginpabalik nila sila kunta gikan
sa ila malain nga dalan kag sa kalainan
sang ila mga binuhatan.

23 ^Dios bala ako nga malapit la-

mang, siling ni lehoba, kag indi Dios
man sa malayo ?

24 ^'Makapanago bala ang tawo, sa

mga palanagoan nga indi ko makita
sia? siling ni lehoba. iWala ko bala
ginapun-a ang langit kag ang duta?
siling ni lehoba.

25 Ako nakabati sang ginasiling sang
mga manalagna, nga nagatalagna sing

butig sa akon ngalan, nga nagasiling

:

" Nagdamgo ako, nagdamgo ako."

26 I Tubtub pa bala san-o ? i Ini bala

yara sa tagiposoon sang mga manalagna
nga nagatalagna sing butig, kag nagata-
lagna sang limbong gikan sa ila tagi-

posoon :

27 Buut bala sila magpapakalimot sa

akon banwa sang akon ngalan tungud
sa ila mga damgo, nga ang tagsatagsa

nagasugid sa iya isigkatawo nga kon
paano ang ila mga ginikanan nagkalali-

pat sa akon ngalan tungud kay Baal ?
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28 Ang manalagna nga may damgo,
magsugid sing damgo ; kag ang may iya

sang akon polong, magmitlang sia sang
akon polong sa kamatooran. ^Anobala
ang paghiupud sang dagami kag sang
trigo ? siling ni lehoba.

29 i Indi bala ang akon polong subung
sang kalayo, siling ni lehoba, kag subung
sang pakang figa salsalon nga nagaboong
sang bato ?

30 Tungud sini, yari karon, ako naga-
kari batok sa m.ga manalagna, siling ni

lehoba, nga nagapalangawat sang akon
polong ang tagsatagsa sa iya isigka-

tawo.

31 Yari karon, siling ni lehoba, ako
nagakari batok sa mga manalagna,
nga nagahilimo sang ila gid pamolong
kag nga nagamitlang : " Sia nagsiling."

32 Yari karon, siling ni lehoba, ako
fiagakari batok sa mga nagatalagna sing

mga damgo nga butig, kag nga gina-

sugid nila sila kag ginapatalang nila ang
akon banwa tungud sang ila mga kabu-
tigan, kag tungud sang ila mga pagka-
kahas ngi wala ako magpadala sa ila,

kag nga wala ako magsogo sa ila ; kag
wala sing ano nga mapuslan sila sa sini

nga banwa, siling ni lehoba.

33 Kag kon pamangkoton ka sini nga
banwa, kon sang manalagna, kon sang
saserdote, nga nagasiling :

"
i Ano bala

ang lulan ni lehoba?" magasiling ka
saila: "

i Ano bala nga lulan ? " Amo
ini, ngapagabayaanko kamo, nagasiling
si lehoba.

34 Kag ang manalagna, kag ang sa-

serdote kag ang banwa nga magasiling:
" Lulan ni lehoba." Ako magaduaw sina

sa ibabaw sini nga tawo kag sa ibabaw
sang iya balay.

35 Amo ini ang isiling ninyo ang tag-

satagsa sa iya kaupud, kag ang tagsatagsa
sa iya utud :

"
i Ano bala ang ginsabat

ni lehoba ?
" kag "

i ano bala ang gin-

hambal ni lehoba ?
"

f

36 Apang indi na gid pagasambiton
ninyo ang lulan ni lehoba ; kay ang
polong sang tagsatagsa manginlulan niya
kag ginabaliskad ninyo ang mga polong
sang Dios nga buhi, ni lehoba sang Se-
baot, nga Dios naton.

37 Amo ining igasiling mo sa mana-
lagna :

"
i Ano bala ang ginsabat sa

imo ni lehoba ?
" kag "

i ano ang gin-

hambal ni lehoba ?
"

38 Kag kon magsililing kamo ;
" Lu-

lan ni lehoba," bangud sini amo ining
ginasiling ni lehoba : Tungud kay gina-

siling ninyo ini nga polong :
" Lulan ni

lehoba," bisan pa nagpadala akosa pag-
siling sa inyo: "Indi kamo magsililing:
Lulan ni lehoba :

"

39 Bangud sini, yari karon, pagakali-
patan ko kamo sing bug-os, kag paga-
bayaan ko kamo nga malayo sa akon
atubangan, kamo kag ang banwa nga
ginhatag ko sa inyo kag sa inyo mga
ginikanan.

40 Kag magabutang ako sa ibabaw
ninyo sing dayon nga kahuluy-an, kag
pagtamay nga walay katapusan nga indi

malipatan.

Ang palaabuton sang banwa nga pinahayag

tungud sang dagway sang duha ka

(abJg nga igos.

nA GINPAKITA sa akon ni lehoba
^ >" ang palanan-awun, kag yari karon,
ang duha ka tabig nga igos nga nabutang
sa atubangan sang Simbahan ni lehoba,
sa tapus na nga napaliton ni Nabukodo-
nosor, nga hari saBabilonia, si lekonias,

nga anak ni loiakim, nga hari sa luda, kag
ang mga dunganon sa luda, kag ang mga
panday, kag ang mga panday sa salsalon

gikan sa Jerusalem, kag gindala sila niya
sa Babilonia.

2 Ang isa ka tabig may mga igos, nga
mga maayo gid, subung sang mga na-
hauna nga bunga, kag ang isa ka tabig

may mga igos nga mga malain gid, nga
tama ka mga malain nga indi sila sa-

rang makaon.
3 Kag nagsiling sa akon si lehoba

:

"
i Ano bala ang ginatan-av/ mo, lere-

mias?" Kag nagsiling ako: Mga igos,

mga igos nga mga maayo, nga mga
maayo gid ; kag mga malain, mga malain
gid, nga tama ka mga malain, nga indi

sila sarang makaon.
4 Kag nag-abut sa akon ang polong

ni lehoba, nga nagasiling :

5 Amo ining ginasiling ni lehoba, nga
Dios ni Israel: Subung sang sa sining

mga maayo nga mga igos, subung sini

pagatan-awon ko nga sa kaayohan ang
mga pinaliton sa luda, nga ginpadala ko
gikan sini nga duug pa duta sang mga
Kaldeinhon.

6 Pagaibutang ko ang akon mga mata
sa ibabaw nila nga sa kaayohan, kag pa-
gapabalikon ko sila sa sini nga duta.
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Pagapatindugon ko sila kag indi ko sila

pagalaglagon : pagaitanum ko sila, kag
indi ko sila pagagabuton.

7 Kag pagahatagan ko sila sing tagi-

posoon, agud nga pagkilalahon nila ako,

kay ako amo si lehoba, kag nga mangin-
banwa ko sila, kag ako mangin-Dios
nila, kay magabalalik sila sa akon sa

bug-os nila nga tagiposoon.
8 Kag subang sang mga malain nga

igos, nga tama ka malain nga indi sila

sarang makaon, hoo, amo ining ginasi-

ling ni lehoba, sa sini pagahimoon ko
si Sedekias, nga hari sa luda, kag ang
iya mga dunganon, kag ang nabilin sa

lerusalera, nga nagkabilin sa sini nga
duta, kag ang mga nagapuluyo sa duta
sa Egipto.

9 Pagaitugyan ko sila sa paghinakit,
sa pagkawalay palad, sa tanan nga mga
ginharian sang duta, sa pasipala, kag sa

mga hulubaton, kag sa mga kauligyatan
kag sa pagpakamalaut sa tanan nga mga
duug, sa diin pagasobolon ko sila.

10 Kag magapadald ako batok sa ila

sing hinganiban, sing gutum kag kina-
matay tubtub nga maubus sila sa ibabaw
sang duta, nga ginhatag ko sa ila kag sa

ila mga ginikanan.

Ang kapitoan ka tuig nga pagkabihag.-Silot sa

Babilonia kag sa iban nga katawohin.

QC ANG polong nga nag-abut kay
^yJ leremias batok sang bug-os nga
banwa sa luda, sa ikap-at ka tuig ni

loiakim, nga anak ni losias, nga hari sa

luda, nga amo ang nahauna nga tuig ni

Nabukodonosor, nga hari sa Babilonia
;

2 Kag nga ginhambal ni leremias,

nga manalagna batok sang bug-os nga
banwa sa luda kag nga sa tanan nga
mga pumuluyo sa lerusalem, nga naga-

siling:

3 Kutub sang tuig nga ikapulo kag
tatlo ni losias, nga anak ni Anion, nga
hari sa luda, tubtub sini nga adlaw, yari

karon, nga may duha na kapulo kag
tatlo ka tuig, nga nag-abut sa akon ang
polong ni lehoba, kag nga ginahambal
ko sa inyo, nga ginahambal ko sa inyo
kutub sa aga, kag wala kamo mag-
palamati.

4 Kag ginpadala man ni lehoba sa

inyo ang tanan niya nga mga alagad
nga mga manalagna, nga ginapadala
niya sila kutub sa aga; apang wala

kamo magpalamati, bisc»n ginhuyog
ninyo ang inyo idulungug sapagpar.ati.

5 Nagsililing sila sa inyo: "Balalik-
kamo karon gikan sa inyo malain nga
dalan, sa kalainan sang inyo mga binu-
hatan, kag magapuluyo kamo sa duta
nga ginhatag sa inyo ni lehoba, sa inyo
kag sa inyo mga ginikanan, kutub sa
walay katapusan tubtub sa walay kata-
pusan.

6 Kag indi kamo maglalakat sa olehe
sang liwan nga mga dios sa pag-alagad
sa ila, kag sa pagyaub sa ila; kag indi

ako ninyo pagpaakigon tungud sang
binuhatan sang inyo mga kamut, kag
indi ako magahimo sa inyo sing malain."

/ Apang wala ninyo ako pagpamatii,
siling ni lehoba, sa bagay nga ginpaakig
ninyo ako tungud sang binuhatan sang
inyo mga kamut, nga sa inyo pagka-
walay palad.

8 Tungud sini, amo ining ginasiling

ni lehoba sang Sebaot: Tungud nga
wala ninyo pagpamatii, ang akon mga
polong,

9 Yari karon, pagaipadala ko kag
pagakuhaon ko ang tanan nga mga
panimalay sa Aminhan, siling ni lehoba,
subung man si Nabukudonosor, nga hari

sa Babilonia, nga akon alagad, kag pa-
gapakarion ko sila batok sini nga duta,

kag batok sa iya mga pumuluyo, kag
batok sining tanan nga mga katawohan,
sa palibot ; kag pagatagudilian ko sila,

kag pagaitugyan ko sila sa kahapayan,
kag sa mga paniholan kag sa mga
kamuhaymuhayan sa gihapon.

10 Kag pagahimoon ko, nga madula
sa tunga nila ang tingug sa kalipay kag
ang tingug sa kasadya, ang tingug sang
kalaslon nga lalaki kag ang tingug sang
kalaslon nga babae, ang kinagahud sang
mga galingan kag ang suga sang 1am-
prahan.

1

1

Kag ining bug-os nga duta mangin-
kaniuhaymuhayan kag kahapayan; kag
magaalalagad ining mga katawohan sa

hari sa Babilonia sing kapitoan ka tuig.

12 Apang mahanabu, kon magkatu-
man ang kapitoan ka tuig nga maga-
duaw ako sa ibabaw sang hari sa

Babilonia kag sa ibabaw sining kata-

wohan sang ila kalainan, nagasiling si

lehoba, subung man sa ibabaw sang
duta sang mga Kaldeinhon, kag paga-
himoon ko sila nga mga kahapayan sa

gihapon.
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13 Kag pagadalhon ko sa ibabaw sini

nga duta ang tanan ko nga mga polong,
nga ginmitlang ko batok sa iya, ang
tanan nga nasulat sa sini nga tolon-an,

nga tmagna ni leremias batok sa tanan
nga mga katawohan.

14 Kay pagahimoon man sila nga
mga ulipon sang madamu nga mga
katawohan kag sang mga dalagku nga
mga hari, kag ako magabalus sa ila

sono sang ila m.ga binuhatan, kag sono
sang buluhaton sang ila mga kamut.

15 Kay amo ining ginasiling ni

lehoba, nga Dios sa Israel :
*' Kuhaa sa

akon kamut ining tagayan sang alak,

ining tagayan sang kasingkal, kag iga-

painum mo sia sa tanan nga mga kata-

wohan, nga sa ila ginapadala ko ikaw,
16 Kag magilinum s'la, kag mag-

dulingduling sila, kag magbuluang sila,

bangud sang hinganiban nga ginapadala
ko sa tunga nila,"

17 Kag ginkuha ko ang tagayan sa

kamut ni lehoba, kag ginpainum ko sa
tanan nga mga katawohan, nga sa ila

ginpadala ako ni lehoba:
18 Sa lerusalem, kag sa mga kaban-

waanan sa luda, sa iya mga hari, kag
sa iya mga dunganon, sa pagtugyan sa
ila sa kamuhaymuhayan, sa kahapayan,
sa mga panihol kag sa pagpakama-
laut, subung sang nakit-an sini nga
adlaw

;

19 Kay Paraon, nga hari sa Egipto,
kag sa i3^a mga alagad, kag sa lysi mga
dunganon, kag sa bug-os niya nga
banwa

;

20 Kag sa bug-os nga pagsamo sang
tawo, kag sa tanan nga mga hari sa

data sa Us, kag sa tanan nga mga hari

sa duta sang mga Pilistinh3n, sa Aska-
lon, kag sa Gasa, kag sa Ekron kag sa

nabilin sa Asdod

;

21 Sa Edom, kag sa Moab, kag sa

mga inanak ni Anion
;

22 Kag sa tanan nga mga hari sa

Tiro, kag sa tanan nga mga hari sa

Sidon, kag sa mga hari sang mga
kapuloan nga yara sa iabok sang dagat;

23 Sa Dedan, sa Tenia, sa Bus, kag sa

tanan nga nagagulub sang ila hui.ok
;

24 Kag sa tanan nga mga hari sa

Arabia, kag sa tanan nga mga hari sang
banwa nga nasamo, nga nagapuluyo sa

kahanayakan;
25 Kag sa tanan nga mga hari sa

Simri, kag sa tanan nga mga hari sa

Elam, kag sa tanan nga mga hari sa
?kledia;

26 Kag sa tanan nga mga hari sa
Aminhan, sa mga sa malapit kag sa
mga sa niala3^6, ang isa kag isa ; kag sa
tanan nga mga ginharian sang duta, nga
yara sa ibabaw sang kadaygan sang
duta. Kag ang hari sa Sesak* magai-
num sa olehe nila.

27 Kag pagaisiling mo sa ila : Amo
ining ginasiling ni lehoba sang Sebaot,
nga Dios ni Israel : Inum-kamo, kag
maghinubog-kamo, kag siika-kamo. Pu-
kan-kamo, nga indi kamo magtindug,
bangud sang hinganiban, nga ginapadala
ko sa tunga ninyo.

28 Kag kon magdumili sila sa pag-
baton sang tagayan sa imo kamut sa
pag-inum, pagaisiling mo sa ila : Amo
ining ginasiling ni lehoba sang Sebaot

:

Kinahanglan gid nga magailinum kamo.
29 Kay, yari karon, nga sa banwa nga

ginahingadlau sang akon ngalan, ako
magasugud sa paghimo sang malain,
kag kamo l pagabilangon bala nga wa-
lay sala ? Indi kamo pagabilangon nga
walay sala, kay ang hinganiban pagapa-
karion ko sa ibabaw sang tanan rga
mga pumuluyo sang duta, siling ni le-

hoba sang Sebaot.

30 Kag ikaw magatagna sa ila sining
tanan nga mga polong, kag pagaisiling
mo sa ila : Si lehoba magaima kutub
sa duug nga mataas, kag kutub sa
puluy-an sang iya pagkabalaan pagapa-
pamatian niya ang iya tingug. Nagai-
nia sia, nagaima sia batok sa iya puluy-
an ; nagabayaw sia sing singit batok
sang tanan nga mga pumuluyo sang
duta subung sang mga nagatapak sang
ipitan.

31 Nagaabut ang daguhub tubtub sa
ukbung sang duta, kay si lehoba may
kasaba batok sa mga katawohan : sia
nagahimo sing katarungan sa tanan nga
unud; ang_ mga malauton ginatugyan
niya sa hinganiban, siling ni lehoba.

32 Am.o ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot : Yari karon, nga ang
malain nagalapnag sa katawohan kag sa
katawohan ; isa ka daku nga unus ma-
gatindug sa mga ukbung sang duta.

33 Kag ang mga pinatay ni lehoba,
sa sadtong adlaw, yara sila kutub sa isa
ka ukbung sang duta tubtub sa isa ka

* Sesak, Babilonia.
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ukbung sang duta; indi sila paghayaan,
bisan tiponon sila, bisan pagipanlubung
sila ; manginsubung sila sang ipot sa iba-

baw sang kadaygan sang duta.

34 Uluwang-kamo, mga manugban-
tay, kag singit-kamo, kag liligid-kamo
sa yah-ok, mga pinili sang pinanong,
kay nagkalatuman na ang inyo mga
adiaw nga sa pagpamugut

;
pagapan-

laptahon ko kamo, kag magakalaholog
kamo nga nagakaboong subung sang mga
tagayan nga malahalon.

35 Ang tanan nga palasilongan naga-
kakulang sa mga manugbantay, kag sa
mga pinili sang pinanong wala na sing
katigayonan sa pagpalagyo.

36 Ginapamatian ang tingiig sang
siningit sang mga manugbantay kag
ginapamatian ang uwang sang mga
pinili sang pinanorg; kay ginahapay ni

lehoba ang ila halalban.

37 Kag ang mga palasudlan nga
malinong ginalaglag, bangud sang ka-
sing kal sang kaakig ni lehoba.

38 Ginbayaan niya, nga subung sang
diotay nga leon, ang iya palanagoan:
kay ang ila duta nanginkahapayan
bangud sang liinganiban nga mabangis,
bangud sang kasingkal sang iya kaakig.

Nagatagna si leremias san; pagkaguba sang

Simbahan kag sang banwa sa Icrdsaleni.

Vara sia sa katalagman sa kamatayon.

QO SA pamuno sang paghari ni loia-
^>^ kim, nga anak ni losias, nga hari

sa luda, nag-abut ining polong ni

lehoba, nga nagasiling:

2 Amo ining ginasiling ni lehoba:
Tindug-ka sa patyo sang Balay ni leho-
ba, kag magamitlang ka nga sa tanan
nga mga kabanwaanan sa luda, nga
magakalari sa pagsimba sa Balay ni

lehoba, sang tanan nga mga polong nga
igasogo ko sa imo, nga pagimitlangon
mo sa ila : dili ka magbuhin sing isa ka
polong.

3 Ayhan magapalamati sila kag raa-

gabalalik sila, ang tagsatagsa gikan sa

ila malain nga dalan, kag magahinulsul
ako sang malain nga ginahunahuna ko
nga himoon sa ila, bangud sang kalai-

nan sang ila mga binuhatan.

4 Busa, pagaislling mo sa ila : Amo
ining ginasiling ni lehoba: Kon indi

kamo magpamati sa akon sa paglakat

sa akon kasogoan, nga ginabutang ko
sa atubangan ninyo,

5 Sa pagpamati sang mga polong
sang akon mga alagad nga mga mana-
lagna, nga ginapadala ko sa inyo, hoo,
nga ginapadala ko kutub sa aga, kag sa
ila wala kamo magpalamati,

6 Pagahimooii ko ini nga Balay su-

bung sang Silo kag pagahimoon ko nga
ini nga banwa manginpinapakamalaut
sa tanan nga mga katawohan sang duta.

7 Kag ang mga saserdote, kag ang
mga manalagna, kag ang bug-os nga
banwa, nagpalamati kay leremias, nga
nagmitlang sining mga polong sa Balay
ni lehoba.

8 Kag nahanabu, sang nakatapus si

leremias sa pagmitlang sang tanan nga
ginsogo sa iya ni lehoba nga ihambal
niya sa bug-os nga banwa, nga ginda-
kup sia s?mg mga saserdote, kag sang
mga manalagna, kag sang bug-os nga
banwa, nga nagasiling :

" Sa pagkama-
tuud mamatay ka.

9 I Kay ngaa bala nagatagna ka sa

ngalan ni lehoba, nga nagasiling: Ini

nga balay manginsubung sang Silo, kag
ini nga banwa paga'agiagon tubtub nga
wala sing pumuluyo?" Kag nagtipon
ang bug-OS nga banwa batok kay lere-

mias sa Balay ni lehoba.
10 Kag ang mga dunganon sa luda

nakabati sining mga butang, kag nag-
talaklad sila gikan sa balay sang hari pa
Balay ni lehoba, kag naglilingkod sila

sa salamputan sang gawang nga Bag-o
ni lehoba.

11 Kag naghalambal ang mga saser-

dote kag ang mga manalagna sa mga
dunganon kag sa bug-os nga banwa, nga
nagasililing :

** Ini nga tawo takus sang
kamatayon, kay nagtagna sia batok sini

nga banwa, subung nga kamo nakabati
sang inyo mga idulungug."

12 Kag si leremias naghambal sa

tanan nga mga dunganon kag sa bug-os
nga banwa, nga nagasiling :

" Si lehoba
nagpadala sa akon, nga magtagna ako
batok sini nga Balay, kag batok sini nga
banwa, sang tanan nga mga polong nga
inyo r.abatian,

13 Kag karon pakaayoha ang inyo
mga dalanon kag ang inyo mga binu-

hatan, kag pamatii-ninyo ang tingug ni

lehoba, nga inyo Dios ; kag magahinul-
sul si lehoba sang malain nga ginmit-

lang niya batok sa inyo.
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14 Nahanimgud sa akon, yari karon,

yara ako sa inyo mga kamut : himoa-
ninyo sa akon ang minamaayo kag ma-
tadlung sa inyo mga mata.

15 Lamang makasayud-kamo sing

maayo, nga kon patyon ninyo ako, dugo
nga walay sala ang pagaibutang ninyo
sa ibabaw ninyo, kag sa ibabaw sini nga
banwa kag sa ibabaw sang iya mga
pumuluyo ; kay sa pagkamatuud, gin-

padala ako ni lehoba sa inyo, agud nga
pagmitlangon ko ining tanan nga mga
polong sa inyo mga idulungug."

16 Kag ang mga dunganon kag ang
bug-OS nga banwa nagsiling sa mga
saserdote kag sa mga manalagna :

" Ini

nga tawo indi takus sa kamatayon, kay
sa ngalan ni lehoba, nga aton Dios,

naghambal sia sa aton."

17 Kag nagtilindug ang iban sang
mga tigulang sang duta, kag naghalam-
bal sila sa bug-os nga katipunan sang
banwa, nga nagsililing:

18 " Si Mikeas nga taga-Morasti nag-
tagna sa panag-on ni Esekias, nga hari

sa luda, kag naghambal sia [sa bug-os
nga banwa sa luda, nga nagasiling : Amo
ining ginasiling ni lehoba sang Sebaot

;

Ang Sion pagadarohon subung nga
latagon, kag ang lerusalem mangin-
kagalub-an, kag ang bukid sang Baldy
mangin kataasan nga talon.

19 Si Esekias nga hari sa luda, kag
ang bug-OS nga Israel i ginpapatay bala
niya sia ? I Wala bala mahadluk sia kay
lehoba, kag nagpakilooy sa atubangan
ni lehoba, sa bagay nga si lehoba nag-
hinulsul sang malain nga ginmitlang
niya batok s:i ila ? Kag kita, i pagahi-
moon naton bala ang dakii nga kalainan
batok sa aton mga kalag ?"

20 May isa man ka tawo, nga naga-
panagna sa ngalan ni lehoba, nga si

Urias, nga anak ni Semaias, nga taga-
Kiriat-iearim, nga nagtagna man batok
sini nga banwa, kag batok sini nga duta,
sono sang tanan nga mga polong ni

leremias.
21 Kag ang hari nga si loiakim kag

ang tanan niya nga mga maisug, kag
ang tanan niya nga mga dunganon nag-
palamati sang iya mga polong, kag ang
hari naghimulat sa pagpatay sa iya.

Kag si Urias nakahibalo sini kag hinad-
lukan sia, kag nalagyo kag nagsulud
sia sa Egipto.
22 Kag ang hari nga si loiakim nag-

padala sing mga tawo sa Egipto. si

Elnatan, nga anak ni Akbor, kag ang iban
nga mga tawo upud sa iya, sa Egipto.

23 Kag ginpagowa nila si Urias sa
Egipto, kag gindala nila sia sa hari nga
si loiakim, nga ginpilas nij'-a sia sa
hinganiban, kag gintagbong ang iya
bangkay sa mga lulubngan sang mga
anak sang banwa.
24 Apang ang kamut ni Ahikam, nga

anak ni Sapan, yara up id kay leremias,
agud nga indi sia matugyan sa mga
kamut sang banwa sa pagpatay sa iya.

Si leremias nagalajgay sa mga ludio nga magpala-

sakup sila sa hari sa Babilonia.

QfT SA pamiino sang ginharian ni
^ ' loiakim, nga anak ni losias, nga
hari sa luda, nag-abut ining polong ni

lehoba kay leremias, nga nagasiling :

2 Amo ining ginasiling ni lehoba sa
akon : Buhat-ka sing mga igilikos kag
mga singkaw, kag ibutang sila sa iba-

baw sang imo liog

:

3 Ugaling pagaipadala mo sila sa
hari sa Edom, kag sa hari sa Moab, kag
sa hari sang mga anak ni Amon, kag sa
hari sa Tiro, kag sa hari sa Sidon, sa
kamut sang mga manugkagon, nga nag-
alabut sa lerusalem kay Sedekias, nga
hari sa luda,

4 Kag pagahatagan mo sila sing kaso-
goan nga sa ila mga ginoo, nga naga-
siling: Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot, nga Dios ni Israel : Amo
ining igasiling ninyo sa inj'^o mga
ginoo :

5 Ako ang naghimo sang duta, sang
tawo kag sang mga kasapatan, nga yara
sa ibabaw sang kadaygan sang duta,
tungud sang ako:i daku nga gahum kag
tungud sang akon inuntay nga butkon,
kag ginahatag ko sia sa tawo nga matad-
lung sa akon mga mata.

6 Kag karon ginatugyan ko ining
tanan nga mga duta sa kamut ni Nabu-
kodonosor, nga hari sa Babilonia, nga
akon alagad ; kag ginahatag ko sa iya
bisan pa ang mga kasapatan sang lata-

gon sa pag-alagad sa iya :

7 Ang tanan nga mga katawohan
magaalalagad sa iya, sa iya kag sa iya
anak, kag sa anak sang iya anak, tubtub
nga magaabut man ang panag-on sang
iya gid duta, nga pagaalagdon sia sang

933



27. 8. SI lEREMIAS. 28.2.

madamu nga mga katawohan kag sang
mga dalagkung mga had.

8 Kag mahanabu, nga ang katawohan
kon ang ginharian nga indi mag-alagad
sa iya, kay Nabukodonosor, nga hari sa

Babilonia, nga indi magbutang sang iya

liog sa singkaw sang hari sa Babilonia,

pagaduawon ko angamo nga katav;ohan

nga may hinganiban, nga may gutum,
kag nga may kinamatay, tubtub nga
maupud ko sila, tungud sa iya kamut.

9 Busa kamo, indi magpalamati kamo
sa inyo mga manalagna, bisan sa inyo

mga manugpakot, bisan sa inyo mga
damgo, bisan sa inyo mga manuglihi,

bisan sa inyo mga tantanan, nga naga-

hambal sa inyo, nga nagasililing :
" Indi

kamo magaalalagad sa hari sa Babi-

lonia:"
10 Kay sila magatalagna sa inyo sing

butig, sa pagpalayo sa inyo sa inyo

duta, kag agud nga ako magsobol sa

inyo kag magkaladula kamo.
11 Kag ang katawohan nga mag-

pasakup sang ij'^a liog sa singkaw sang
hari sa Babilonia, kag pag-alagdon niya

sia, pagabayaan ko sia sa iya duta,

siling ni lehoba, kag pagapaiigumahon
niya sia, kag magapuyo sia sa iya.

12 Busa naghambal ako kay Sedikias,

nga hari sa luda, sono sa sining tanan

nga mga polong, nga nagasiling : Ipasa-

kup-ninyo ang inyo mga liog sa sing-

kaw sang hari sa Babilonia, kag alagda-

ninyo sia, sia kag ang ij^a banwa, kag
magakabuhi kamo.

13 iKay ngaa bala magakalamatay
kamo, ikaw kag ang imo banwa, sa

hinganiban, sa gutum, kag sa kinamatay,

sono sang ginmitlang ni lehoba na-

hanungud sa katawohan nga indi buut

mag-alagad sa hari sa Babilonia?

14 Dili kamo magpalamati sang mga
polong sang mga manalagna, nga naga-

hambal sa inyo, nga nagasiling: Indi ka-

mo magaalalagad sa hari sa Babilonia,

kay nagapanagna sila sa inyo sing butig;

15 Kay ako w^ala magpadala sa ila,

siling ni lehoba, kag sila nagatalagna

sing butig gid sa akon ngalan, agud nga
panobolon ko kamo, kag magkaladula
kamo, kamo kag ang mga manalagna,
nga nagapalanagna sa inyo.

16 Kag naghambal ako sa mga saser-

dote, kag sa sining bug-os nga banwa,
nga nagasiling: "Amo ining gina-

sling ni lehoba : Dili kamo magpala-

mati sang mga polong sang inyo mga
manalagna, nga nagatalagna sa inyo,
nga nagasiling :

" Yari karon, ang mga
gamit sang Balay ni lehoba pagapaba- »
likon gikan sa Babilonia sing madali ;"

kay nagatalagna sila sa inyo sing butig.

17 Dili kamo magpamati sa ila. Ala-
gad-kamo sa hari sa Babilonia, kag
palangabuhi-kamo. l Kay ngaa bala
manginkahapayan ini nga banwa?

18 Kag kon sila mga manalagna, kag
kon sa ila 3''ara ang polong ni lehoba,

mag-alampo sila karon kay lehoba sang
Sebaot, agud nga ang mga gamit nga
nagkalabiiin sa Balay ni lehoba, kag sa

balay sang hari sa luda, kag sa leru-

salem, indi pagdalhon sa Babilonia.

19 Kay amo ining ginasiling ni le-

hoba sang Sebaot nahanungud sang
mga haligi kag nahanungud sang dagat,

kag sang mga tulungtungan, kag sang
nabilin sang mga suludlan nga nabilin

sa sini nga banwa,

20 Nga wala pagkuhaa ni Nabukodo-
nosor, nga hari sa Babilonia, sang pag-

paliton niya kay lekonias, nga anak ni

Ioiakim,nga hari sa luda, gikan sa leru-

salem pa Babilonia, pati ang tanan nga
mga lutaw sa luda kag sa lerusalem

;

21 Kay amo ining ginasiling ni le-

hoba sang Sebaot, nga Dios sa Israel,

nahanungud sang mga gamit nga nag-

kalabiiin sa Balay ni lehoba kag sa

balay sang hari sa luda kag sa leru-

salem :

22 Sa Babilonia pagapangdalhon sila,

kag didto magapabilin sila tubtub sa

adlaw nga ako magaduaw sa ila, siling

ni lehoba, kag nga pagapataklaron ko
sila kag pagaiuli ko sila sa sini nga
duug.

Pagsiimpung ni Fereinias batok sa butij nga

mnnalagna nga si Hananiss.

20 SA amo man nga tuig, sa pamiindO sang ginharian ni Sedekias, nga
hari sa luda, sa tuig nga ikap-at, sa

ikalima ka bulan, nga si Hananias, nga
anak ni Asur, nga manalagna, nga taga-

Gabaon, naghambal sa akon sa Balay ni

lehoba sa atubangan sang mgasaserdote
kag sang bug-os nga banwa, nga nagasi-

ling :

2 "Amo ining ginahambal ni lehoba

sang Sebaot nga Dios ni Israel, nga
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nagasiling : Ginabali ko ang singkaw
sang hari sa Babilonia.

3 Sa suliid sang dag-on nga duha ka
tuigpagapabalikon ko sa sini nga duug
ang tanan nga mga gamit sang Balay ni

lehoba, nga ginkuha sa sini nga duug ni

Nabukodonosor, nga hari sa Babilonia,

kag nga gindala niya sa Babilonia.

4 Kag nahanungud kay lekonias, nga
anak ni loiakim, nga hari sa luda, kag
sang tanan nga mga ginpaliton gikan sa

luda, nga nagkaladto sa Babilonia, paga-
pabalikon ko sila sa sini nga duug, si-

ling ni lehoba ; kay pagabalion ko ang
singkaw sang hari sa Babilonia."

5 Kag naghambal si leremias, nga
manalagna, kay Hananias, nga manalag-
na sa atubangan sang mga saserdote kag
sa atubangan sang bug-os nga banwa,
nga nagatindug sa Balay ni lehoba;

6 Kag nagsiling si leremias nga ma-
nalagna : Kabay pa nga himoon nga
subung sini ni lehoba ; nga tumanon
ni lehoba ang imo mga polong, nga
sa ila gintagna mo, nga ang mga gamit
sang Balay ni lehoba, kag ang tanan
nga mga ginpaliton, pagapabalikon sila

gikan sa Babilonia sa sini nga duug.

7 Lamang, pamatii karon ini nga po-
long, nga ginamitlang ko sa irao mga
idulungug kag sa mga idulungug sang
bug-os nga banwa

:

8 Ang mga manalagna nga mga na-
nginuna sa akon kag una sa imo sad-
to gid anay, nagpalanagna batok sa
madamu nga mga kadutaan kag batok
sa mga dalagku nga mga ginharian na-
hanungud sang inaway kag sangkalalat-
an kag sang kinamatay.

9 Nahanungud sa manalagna, nga na-
gatagna sing paghidaet, ini nga mana-
lagna pagapangilalahon subung nga
ginpadala sing maluud gid ni lehoba,
kon ang polong sini nga manalagia pa-
gatumanon.

10 Niyan si Hananias, nga manalag-
na. nagkuha sang singkaw sa Hog ni

leremias, nga manalagna, kag ginbali
niya sia.

11 Kag naghambal si Hananias sa
atubangan sang bug-os nga banwa, nga
nagasiling: "Amo ining ginasiling ni

lehoba : Sa sini nga bagay, sa suliid

sang dag-on nga duha ka tuig, pagabalion
ko ang singkaw ni Nabukodonosor, nga
hari sa Babilonia, sa liog sang tanan

nga katawohan." Kag nagkadto si

leremias sa iya dalan.
12 Kag sang nabali na ni Hananias,

nga manalagna, ang singkaw sa liog ni

leremias, nga manalagna, nag-abut ang
polong ni lehoba kay leremias, nga
nagasiling:

13 "Lakat, kag hambala si Hananias,
nga nagasiling: Amo ining ginasiling
ni lehoba: Mga singkaw nga kahoy
ang imo ginbali, apang sa salili nila

naghimo ka sing mga singkaw nga sal-

salon.

14 Kay amo ining ginasiling ni leho-
ba sang Sebaot, nga Dios ni Israel

:

Singkaw nga salsalon ginabutang ko sa

ibabaw sang liog sining tanan nga mga
katawohan, agud nga mag-alagad sila

kay Nabukodonosor, nga hari sa Babi-
lonia, kag magaalalagad silasa iya ; kag
ginhatag ko pa man sa iya ang mga ka-
sapatan sang latagon."

15 Kag nagsiling ang manalagna nga
si leremias kay Hananias nga mana-
lagna : Karon pamatii, Hananias : Si

lehoba wala magpadala sa imo, apang
ginpasalig mo ini nga banwa sa kabu-
tlgan.

16 Ngani, amo ining ginasiling ni le-

hoba : Yari karon, ako, magasobol ako
sa imo sa ibabaw sang kadaygan sang
duta. Mamatay ka sa sini nga tuig, kay
naghambal ka sing paglalis batok kay
lehoba.

17 Kag sa amo gid nga tuig namatay
si Hananias, sa ikapito ka bulan.

Stiiat th '<^reiiiias sa mga b'l'aag sa Babilonia.

QQ YARI karon amo ini ang mga^^ polong sang sulat nga ginpadala
ni leremias nga mana'agna gikan sa le-

rusalem sa nabilin nga mga tigulang sang
pagpaliton, kag sa mga saserdote kag sa
mga manalagna, kag sa bug-os nga ban-
wa, nga ginpaliton ni Nabokudonosor
gikan sa lerusalem pa Babilonia.

2 (Sa tapus na nga naghalin sa leru-
salem ang hari rga si lekonias, kag ang
hari nga babae, kag ang mga kapon,
ang mga dunganon sa luda kag sa leru-

salem upud ang mga panday kag ang
mga panday sa salsalon);

3 Sa kamut ni Elasa, nga anak ni Sa-
pan, kag ni lemarias, nga anak ni

Hilkia, nga sa ila ginpadala ni Sedekias,
nga hari sa luda, sa Babilonia, kay Na-
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bukodonosor, nga had sa Babilonia.

Nagasiling sia

:

4 Amo inJng ginasiling ni lehoba
sang Sebaot, nga Dios sa Israel, sa tanan
nga mga pinanliton nga ginpaliton ko
gikan sa ierusalem pa Babilonia :

5 Palatindug-kamo sing mga balay,

kag puluyo-kamo sa ila ; kag talanum-
kamo sing mga katamnan, kag kaon-
kamo sang bunga nila :

6 Palangasawa-kamo, kag palanga-
nak-kamo sing mga anak rga lalaki kag
mga babae : hatagi-ninyo sing mga asa-

wa ang inyo mga anak nga lalaki, kag
hatagi ninyo sing mga bana ang inyo
mga anak nga babae, agud nga mag-
alanak silasing mga anak nga lalaki kag
mga babae, magdalamu-kamo didto,

kag indi kamo magdiyotay.

7 Kag himulati-ninyo ang paghidaet
sang banvva, nga sa iya ginpaliton ko
kamo, kag mag-ampo-kamo kay lehoba
tungud sa iya : kay sa iya paghidaet
may paghidaet kamo.

8 Kay amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot, nga Dios ni Israel : Indi

kamo magpadaya sa inyo mga ma-
nalagna nga yara sila sa tunga ninyo,

bisan sa inyo mga manugpakot ; bisan

magpamati kamo sa inyo mga damgo
nga ginadamgo ninyo:

9 Kay ang butig ginatagna nila sa in-

yo sa akon ngalan ; wala ko sila pagipa-
dala, nagasiling si lehoba.

10 Kay amo ining ginasiling ni leho-

ba : Kon sa Babilonia magkalatuman
na angkapitoan ka tuig, pagaduawonko
kamo, kag pagatumanon ko nga sa inyo
ang akon maayong polong, sa pagpa-
balik sa inyo sa sini nga duug.

11 Kay ako gid nakahibalo sang mga
hunahuna nga ginapamalandong ko na-
hananungud sa inyo, siling ni lehoba,
nga mga hunahuna sa paghidaet kag in-

di sa malain, sa paghatag sa inyo sing

palaabuton kag sing paglaum.
12 Pagatawgon nin5'^o ako, kag maga-

alabut kamo kag magapalangamuyo
kamo sa akon, kag pagapamatiaa ko
kamo.

13 Pagapangitaon ninyo ako kag ma-
kita ninyo ako, kay ginapangita ninyo
ako sa bug-os ninyo nga tagiposoon.

14 Makita ninyo ako, siling ni lehoba;
pagapabalikon ko ang inyo mga bihag

;

pagatipunon ko kamo sa tanan nga mga
katawohan kag sa tanan nga mga duug

sa diin ginsobol ko kamo, siling ni

lehoba, kag pagpabalikon ko kamo sa
duug, nga gikan didto ginpaliton ko ka-
mo;

15 Kay nagsililing kamo : "Si leho-
ba nagpatindug sa amon sing mga ma-
nalagna sa Babilonia."

16 Kay a 1 o ining ginsiling ni lehoba
nahanungud sang hari, nga nagalingkod
sa ibabaw sang lingkoran nga harianon
ni Dabid, kag nahanungud sang bug-os
nga banwa, nga nagapuyo sa sini nga
banwa, sa inyo mga utud nga wala mag-
gulowa upud sa inyo nga sa pagpaliton;

17 Amo ining ginasiling ni lehoba
sang vSebaot : Yari karon ginapadala
ko batok sa ila ang hinganiban, ang
gutum, kag angkinamatay

;
pagahimoon

ko sila subung sining mga igos nga
mapait, nga tama ka malain nga indi

sarang makaon

:

18 Kag ginalaglag ko sila nga may
hinganiban, nga may gutum, kag nga
may kinamatay ; kag pagaihatag ko sila

nga paghinakitan sang tanan nga mga
ginharian sang duta, sa pagpakamalaut
kag sa kaliapayan, kag sa mga panihol,

kag sa kahuluy-an sa tunga sang tanan
nga mga katawohan, nga sa ila pagapa-
nobolon ko sila.

19 Kay wala sila magpalamati sang
akon mga polong, siling ni lehoba, sang
ginpadala ko sa ila ang akon mga alagad
nga mga manalagna, nga nagapadala
ako sa ila kutub sa aga ; kag wala kamo
magdulungug, siling ni lehoba.
20 Apang pamatii-ninyo ang polong

ni lehoba, kamo nga tanan nga mga
ginpaliton, nga ginpadala ko gikan sa
Ierusalem pa Babilonia

:

21 Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot, nga Dios ni Israel, naha-
nungud kay Akab, nga anak ni Kolaia,
kag nahanungud kay Sedekias, nga anak
ni Maasias, nga nagatalagna sila sa inyo
sa akon ngalan, sing butig gid: Yari
karon, ginatugyan ko sila sa kamut ni

Nabukodonosor, nga hari sa Babilonia,

kag sia magapilas sa ila sa atubangan
sang inyo mga mata

;

22 Kag igabilin nila sa tanan nga
mga pinanliton gikan saluda, nga didto

sila sa Babilonia, ang isa ka pagpakama-
laut, nga nagasililing : Himoon sa imo
ni lehoba subung kay Sedekias kag su-

bung kay Akab, rga ginihaw sila sa

kalayo sang hari sa Babilonia.

I
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23 Kay naghilimo sila sing kabanya-
gaan sa Israel, kag nagpalakighilawas sila

sa mga asawa sang ila mga kaupdanan,
kag nagmitlang sila sing butig nga po-

long sa akon ngalan, nga wala ko igsogo

sa ila. Nakahibalo ako gid sini, kag saksi

ako sini, silingni lehoba.

24 Kag nahanungud kay Semaia nga
taga-Nehelam magahambal ka, nga
nagasiling

:

25 Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot, nga Dios ni Israel, nga
nagasiling : Tungud kay nagpadala
ka sing mga sulat sa imo ngalan sa bug-
os nga banwa nga yara sa lerusalem,
kag kay Soponia>, nga anak ni Maasias,
nga saserdote, kag sa tanan nga mga
saserdote, nga nagasiling

:

26 Ginhimo ka ni lehoba nga saser-

dote sa salili ni loiada, nga saserdote,

agud nga mangin tulugyanan kamo sa

Balay ni lehoba nga sa tanan nga naga-
lasangnga nagapakamanalagi^a kag nga
ibutang mo sia sa mga pandug kag sa

bilangoan.

27 Busa karon, i kay ngaa bala v/ala

mo pagsabdonga si leremias nga taga-
Anatot, nga nagapakamanalagna sa

inyo ?

28 Kay tungud sini nagpadala sia

sa amon, sa Babilonia sa pagsiling : Ma-
nginmalawig ang kahihagan : palatindug-
kamo sing mga balay kag puluyo-kamo
sa ila ; palananum-kamo sing mga ka-
tamnan, kag kaon-kamo sang bunga
nila.

29 Kag si Soponias, nga saserdote,

nagbasa sini nga sulat sa mga idulungug
ni leremias. nga manalagna.

30 Kag nag-abut ang polong ni leho-
ba kay leremias, nga nagasiling:

31 Ipadala sa bug-os nga pinanliton,

nga nagasiling: Amo ining ginasiling

ni lehoba nahanungud kay Semaia nga
taga-Nehelam : Tungud kay si Semaia
nagtagna sa inyo, nga ako wala mag-
padala sa iya, kag nga ginpasalig niya
kamo sa kabutigan

;

32 Tungud s'ni, amo ining ginasiling

ni lehoba : Yari karon, ako magaduaw
sini sa ibabaw ni Semaia nga taga-
Nehelam kag sa ibabaw sang iya kali-

watan. Indi sia makahuput sing tawo
nga magpuyo sa tunga sini nga banwa,
bisan makakita sia sang kaayohan, nga
pagahimoon ko sa akon banwa, siling

ni lehoba ; kay naghambal sia sing pag-
kamalalison batok kay lehoba.

Nagapanaad ang Dios sa pagpapauli sang banwa
gikan sa kabihagan.

30
lin£

ANG polong ni lehoba, nga nag-
abut kay leremias, nga nagasi-

2 Amo ining ginahambal ni lehoba,
nga Dios ni Israel, nga nagasiling : Isu-

lat mo sa isa ka tolon-an ang tanan nga
mga polong nga ginhambal ko sa imo.

3 Kay yari karon, nagaabut ang mga
adlaw, siling ni lehoba, nga pagapabali-
kon ko ang mga bihag sang akon banwa
nga Israel kag luda, ginasiling ni le-

hoba, kag pagapapaulion ko sila sa duta,

nga ginhatag ko sa ila mga ginikanan
sa pagtagiya sa iya.

4 Kag yari karon ang mga polong
nga ginamitlang ni lehoba nahanungud
sa Israel kag sa luda

;

5 Kay amo ining ginasiling ni leho-
ba : Ginapamatian namon ang tingug
nga makakulugmat ; among kalisang
kag wala sing paghidaet.

6 Pamangkot-kamo kag tan-awa-nin-
yo, kon nagaanak ang lalaki : i Kay ngaa
bala nakita ko nga ang tanan nga tawo
yara ang ila mga kamut sa ibabaw sang
ila mga hawak, subung sang babae nga
nagaanak, kag kay ngaa bala nagabalhin
ang tanan nga mga guya tubtub nga
mangimalapsi ?

7 i
Abaw, kay.tama kadaku sining ad-

law, nga walay iban nga makaangay sa
iya, kag panag-on ini sa kalisdanan nga
kay lakob ! Apang bisan pa sa iya pa-
galuwason sia.

8 Mahanabo sa sadtong adlaw, siling

ni lehoba sang Sebaot, nga pagabalion
ko ang iya singkaw sa imo liog, kag pa-
gabugtoon ko ang iya mga igilikos;

kag indi na sila pagauliponon sang mga
dumuluong

;

9 Kondi nga magaalalagad sila kay
lehoba nga ila Dios, kag kay Dabid nga
ila hari, nga pagapapatindugon ko sia

sa ila.

10 Busa, ikaw, alagad nakon nga si

lakob, indi ka mahadluk, siling ni leho-
ba ; kag dili ka magpakulba, Israel

;

kay yari karon, ako amo ang imo man-
luluwas, nga nagapahalik sa imo gikan
sa malayo kag sa imo kaliwatan, sa duta
sang ila kabihagan : Si lakob magaba-
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lik kag may kalinong sia kag kahamu-
ngaya, nga wala na sing sin-o nga maga-
palisang sa iya.

11 Kay yari ako upud sa imo, siling

ni lehoba, sa pagluwas sa imo ; kag pa-

gahimoon ko ang kalaglagan sing bjg-

os sa tanan nga mga katawohan, nga sa

timga nila ginwaraag ko ikaw; apang
sa imo indi ako magahimo sing kalag-

lagan nga bug-os, kondi nga pagasilotan

ko ikaw nga may talaksan nga igo, kag
indi ko ikaw pagabilangon nga walay
sala.

12 Kay amo ining ginasiling ni leho-

ba : Butang nga walay bolong ang imo
banug, kag masakit ang imo pilas.

13 Wala sing sin-o nga magatabangsa
imo sa pagbugkos sa iya : nga sa imo
wala sing mga bulong kag sing igbulug-

kos.

14 Ang tanan nga imo mga mahigug-
maon nagkalalipat sa imo ; wala ka
nila pagapangitaa. Kay sa pilas nga sa

kaaway ginpilas ko ikaw nga may pag-

sabdoig sang tawo nga mapintas, ba-

ngad sang kadakuon sang imo kalautan,

kay madamu ang imo mga sala.

15 iKay ngaa bala nagasingit kaba-
ngudsang imo banug? Ang imokasakit
wala sing bulong. Kay tungud sang
pagkadaku sang imo kalautan, kay ma-
damu ang imo mga sala, ginhimo ko ini

nga mga butang sa imo
16 Tungud sini pagahalonhonon ang

tanan nga mga nagahalonhon sa imo

;

kag ang tanan mo nga mga kasumpung,
hoo, ang tanan magapalakadto sa kabi-

hagan ; kag pagahublasan ang tanan
nga mga nagahublas sa imo, kag ang
tanan nga mga nagaati sa imo, pagaa-
tihon sila.

17 Kay pagabugkosan ko ikaw, kag
pagaayohon ko ikaw sa imo mga pilas,

siling ni lehoba ; kay ginhingalanan ka
nga Sinobol ; ini sia among Sion, nga
sa iya wala gid sing magapangita."

18 Amo ining ginasiling ni lehoba:
Yari karon, ginapabalik ko ang mga
bihag sang mga layanglayang ni lakob,

kagsa iya mga puluy-an magakahinoklog
ako : ang banwa pagapatindugonsa iba-

baw sang ila bakolod, kag a g balay

nga harianon pagapuy-an, subung sadto

ana)''.

19 Kag magagowa sa iya ang pagda-
yaw kag ang tingug sang mga nagakala-

sadya. Pagapadamuon ko sila, kag indi

sila pagpamuhinan ; pagapasidungan ko
sila, kag indi sila pagatamayon.

20 Ang ila mga anak manginsubung
sang sadto anay, ang iya katilingban
pagapalig-onon sa atubangan nakon, kag
pagasilotan ko ang tanan nila nga mga
mamimigos.

21 Ang iya pangolo nga halangdon
magahalin sa iya, kag ang ila manug-
gahum magagowa gikan sa tunga niya.

Kag pagapalapiton ko sia, kag magapa-
lapit sia sa akon ; kay si sin-o bala ang
magapangahas sa pagpalapit sa akon ?

siling ni lehoba.
22 Kag manginbanwa ninyo ako, kag

ako mangininyo Dios.

23 Yari karon ang unos ni lehoba;
nagagowa na ang kasingkal, ang unos
nga nagaalimpulos nagaligid sa ibabaw
sang olo sang mga madauton.

24 Indi magauntat na ang kainit

sang kaakig ni lehoba, tubtub nga
mahikot kag matuman niya ang mga
hunahuna sang iya tagiposoon. Sa ole-

he nga mga adlaw mahangup ninyo
ini.

Ol SA sadtong panag-on, siling ni le-
^' hoba, ako magamangin-Dios sa

tanan nga mga panimalay ni Israel,

kag sila magamanginakon banwa.
2 Amo ining ginasiling ni lehoba

:

Ang banwa nakakita sing bugay sa ka-

hanayakan, ang mga nagpalalagyo sa

hinganiban. Magkadto kita kag pag-

hatagan ta sia sing kapahuwayan, Israel.

3 Kutub sa dugay na gid nga mga
panag-on si lehoba nagpahayag sa akon.

Hoo, sa gJgma nga walay katapusan
ginhigugma ko ikaw ; tungud sini gin-

untay ko tubtub sa imo ang akon
kaayohan.

4 Magapatindug ak) liwan sa imo,

kag pagapatindugon ikaw, ulay
_
sa

Israel, Pagapunihan mo liwan ang imo
mga tambor, kag magagowa ka sa pag-

saut sang mga nagakalasadya,

5 Magatanum ka liwan sing mgakau-
basan sa mga kabukiran sang Sama-
ria : ang mga magatalanum sa ila, ma-
gaagura sa ila.

6 Kay magaabut ang adlaw nga ma-
gas'linglt ang mga bantay sa bukid sa

Epraim: *' Tilindug-kamo, kag mag-
taklad-kita sa bukid sa Sion kay lehoba,

nga aton Dios."
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7 Kay amo ining ginasiling ni lehoba

:

Ambahan-kamo kay lakob nga may ka-

sadya ; bayawa-ninyo ang pagisingit sa

Pangolo sang mga ka'awohan ; ipabati-

ninyo ang mgi pagdayav/, kag isiling-

ninyo: "Oh lehoba, luwasa ang imo
banwa, ang nab;Iin sa Israel."

8 Yari karon, ako nagapakari sa

ila gikan sa data sang Aminhan, kag
pagatiponon ko sila sa mga ukbung
sang duta. Sa tunga nila yara ang bu-

lag kag ang piang, ang babae nga naga-
busong kag ang nagabata sing tingub : sa

daku nga katilingban magabalalik sla
diri.

9 Kag nagaalabut sila nga may pag-
hibi

;
pagapalakton ko sila nga may

pagpakilooy; ginadul-ong ko sila sa

luyo sa mga kasulgan sang mga tubig,

sa dalan nga matadlung, nga sa iya indi

sila makasandad. Kay manginamay
ako sa kay Israel, kag si Ephraim man-
ginpanganay ko.

10 Mga katawohan, pamatii-ninyo
ang polong ni lehoba ; ibantala-ninyo
siasa mga kapuloan nga malayo ; isiling-

ninyo : Ang nagwaraag kay Israel, ma-
gatipon kag magabantay sa iya, subung
sang manugbantay sa iya kahayupan.

11 Kay gintimawa ni lehoba si lakob
gintubus niya sia sa mga kamiit sang
labing makusug pa sa iya.

12 Kag magakalari sila kag maga-
ambahan sa kalipay sa kataasan sang
Sion. Magaduluguk sila nayon sa ka-
ayohan ni lehoba : sa trigo, kag sa duga
sang ubas, kag sa lana, kag sa patubas
sang mga obeha kag sang mga baka

;

kag ang iya kaldg manginsubui g sang
katamnan nga binunyagan sing bugana,
kag indi na sila magapadayon sa pag-
niwang.

13 Niyan ang ulay magakasadya sa
saut kag ang mga pamatan-on kag ang
mga tigulang sing tingub ; kag pagabay-
lohan ko ang ila paghibi sa kalipay, kag
pagalipayon ko sila, kag pagapasadya-
hon ko sila sa paghalin sa ila kasakit.

14 Kag pagapakaonon ko sing buga-
na sa tambok ang kalag sang saserdote.
kag pagabusgon ko ang akon banwa sang
akon raga kaayohan, siling ni lehoba.

15 Amo ining ginasiling ni lehoba

:

Nabatian ang tingug sa Rama, mga pa-
nganduhoy, mga paghibi nga mapait, si

Rakel nga nagahibi tungud sang iya mga
anak, nga nagadumili nga paglipayon

sia tungud sang iya mga anak, kay sila

wala na.

16 Amo ining ginasiling ni lehoba:
pungi ang imo tingug sang panangis,
kag ang imo mga mata santr panpailig
sang mga liiha ; kay may sohol nga sa
imo binuhatan, siling ni lehoba : maga-
balalik sila gikan sa duta sang kaaway.

17 May paglaum nga sa imo pala-
abuton, siling ni lehoba : ang imo mga
anak magabalalik sa iya mga dulunan.

18 Nagapamati ako, nagapamati ako
kay Epraim nga nagakasakit tungud sa
iya kaugalingon :

" Ginsilotan mo ako
kag ginsilotan ako subung sang tinday
sang baka nga indi mahagup. Palisoa
ako, kag manginpinaliso ako ; kay ikaw
amo si lehoba, nga akon Dios.

19 Kay sa tapus nga ako pinaliso,

naghinulsul ako ; kag sa olehe nga gin-

pangilala ko ako, ginpilas ko ang bali-

kawang; ginapakahuy-an ako, kagbisan
pa nagasalimuang ako, kag ginadala ko
ang pagtamay sang akon pagkapama-
tan-on."

20 I Indi bala si Epraim ang anak nga
malahalon nga sa akon, bata nga pina-
langa ? Kay kutub nga naghambal ako
sa iya, nagapanumdum ako sing hanoot
sa iya sing dayon gid, tungud sini ang
akon mga kasudlan nagapalangyoyo
tungud sa iya ; sa pagkamatuud, may
pagkahinoklog ako sa iya, siling ni

lehoba.
21 Patindug-ka nga sa imo sing mga

bato nga tandaan, butang-ka nga sa imo
sing mga bugsok nga talandaan, talu-

pangda ang dalan, ang dalanon sa diin

ka magpakadto. Balik-ka, ulay sa Israel,

balik-ka sa sining imo mga kabanwa-
anan.

22 I Tubtub pa bala san-o magatiyog-
tiyogka, anak nga babae ngadimatutum.
i Kay si lehoba nagatuga sing isa ka
bag-ong butang sa ibabaw sang duta

:

isa ka babae nga nagatabang sa lalaki.

23 Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot, nga Dios ni Israel: Paga-
isiling pa ini nga polong sa duta ni luda
kag sa iya mga kabanwaanan, sang pag-
pabalikon ko ang ila mga bihag :

" Pa-
kamaayohon ka ni lehoba, puluy-an
sang katarungan, bukid sang pagkaba-
laan."

24 Kag magapuluyo sa iya si luda
kag ang tanan niya nga mga kabanwa-
anan sing tingub, ang mga mangunguma
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kag ang mga nagagowa upud ang pina-

nong.

25 Kay pagapaimnon ko sing bugana

ang kalag nga nabudlay, kag pagapim-on

ko ang tanan nga kalag nga nagani-

wang.
26 Bangud sini nagmata ako, kag

gintan-aw ko ; kag ang akon damgo
nanginmatam-is sa akon.

27 Yari karon, nagaalabut ang mga
adlaw, siling ni lehoba, nga pagasab-

ugan ko ang balay ni Israel kag ang
balay ni luda sangbinhi sang tawo, kag
sang binhi sang mga sapat.

28 Kag mahanabu, nga subung nga
ginpulawan ko sila sa paggabut, kag

sa pagguba, kag sa pagpukan, kag sa

pagpadula, kag sa pagpakalisud, subung
man magapulaw ako sa ila sa pagpatin-

dug, kag sa pagtanuni, siling ni lehoba.

29 Sa sadtong mga adlaw indi na pa-

gaisiling: "Ang mga amay nagkalaon

sing mga ubas nga maaslum, kag ang
mga ngipon sang mga anak may ka-

ngilo;"

30 Apang ang tagsatagsa mamatay
tungud sang iya kalainan : bisan sin-o

nia. magkaon sang mga_ ubas nga ma-
aslum, ang iya mga ngipon mangin-
mangilo.

31 Yari karon, nagaalabut ang mga
adlaw, siling ni lehoba, nga magahimo
ako sing bag-ong katipan sa balay ni

Israel, kag sa balay ni luda

:

32 Indi subung sang katipan nga gin-

himo ko sa ila mga ginikanan sang

adlaw nga ginuyatan ko ang ila kamut
sa pagpagowa sa ila gikan sa duta sa

Egipto, katipan nga ginlalis nila, bisan

pa nga ako ang agalon nila, siling ni

lehoba.

33 Apang, yari karon ang katipan nga
pagahimoon ko sa balay ni Israel sa

tapus na yadtong mga adlaw, siling ni

lehoba: Pagaibutang ko ang akonkaso-

goan sa ila mga kasudlan, kag pagaisu-

lat ko sia sa ila mga tagiposoon; kag
mangin-Dios nila ako, kag sila mangin-
akon banwa.

34 Kag indi na sila magatudlo ang
tagsatagsa sa iya isigkatawo, bisan ang
tagsatagsa sa iya utud, nga nagasiling:
" Kilalaha si lehoba ;

" kay pagakilala-

hon ako sang tanan kutub sa magamay
sa ila tubtub sa dalagku, siling ni le-

hoba : kay pagapatawaron ko ang kala-

utan nila, kag indi na ako magapanum-
dum sang ila mga sala.

35 Amo ining giuasiling ni lehoba,

nga nagahatag sang adlaw nga kapawa
sang kaadlawan kag sang mga panag-on
nga tinapat sang bulanfkag sang mga ka-

bitoonan nga kapawa sang kagab-ihon;
nga nagaukay sang dagat, kag nagapada-
guhub sang iya mga hanul : Si lehoba
sang Sebaot amo ang iya ngalan.

35 Kon ining mga tinapat mabungkag
sa atubangan nakon, siling ni lehoba,

ang kaliwatan ni Israel magauntat man
sa pagkakatawohan sa atubangan nakon
sa gihapon.

37 Amo ining ginasiling ni lehoba

:

Kon sarang matakus ang kataason sang
langit, kag kon sarang matungkad ang
mga kadadalman sang mga sadsaran
sang duta, niyan ako man magasikway
sang bug-OS nga kaliwatan ni Israel

bangud sang tanan nga ila ginpanghimo,
siling ni lehoba.

;-8 Yari karon, ang mga adlaw, siling

ni lehoba, nga ang banwa pagapatindu-
gon kay lehoba, kutub sa tore ni Hana-
neel tubtub sa ga-^ang sang Pamusud.

39 Kag kutub didto magagowa ang
lubid sang takus sing matadlung sa iba-

baw sang bakolod sa Gareb, kag maga-
balik pa Goa.

40 Kag ang bug-os nga nalupyakan
sang mga bangkay kag sang abo, kag
ang bugos nga latagon tubtub sa ka-

sulgan sa Sedron, tubtub sa pamusud
sang gawang sang mga Kabayo sa Sid-

langan, magamanginbalaankay lehoba
kag indi pagagabuton sila, bisan paga-
pukanon pa nga sa gihapon.

Panaad ka^ kasanagan sang pagpatindug liwan

sans; Israel kag sang mga pagpakamaayo

nga espirituhanon.

QQ ANG polong ni lehoba, nga nag-
Oii- abut kay leremias sang tuig nga
ikapulo ni Sedekias, nga hari sa luda,

nga amo ang tuig nga ikapulo kag walo

ni Nabukodonosor.
2 Niyan nalibutan ang lerusalem sang

kasoldadosan sang hari sa Babilonia,

kag ang manalagna nga si leremias

nabilango sa paiyo sang bilangoan,

nga yara sa balay sang hari sa luda
;

3 Nga didto ginpabilango sia ni Sede-

kias, nga hari sa luda, nga nagasiling

:

I Kay ngaa bala nagatagna ikaw, nga
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nagasiling: "Amo ining ginasiling ni

lehoba : Yari karon, ako nagatugyan
sini nga banwa sa kamut sang hari sa

Babilonia, kag pagakuhaon niya sia,

4 Kag si Sedekias, nga hari sa luda,

indi makapalagyo sa kamut sang mga
Kaldeinhon, kondi nga, sa pagkamatu-
ud, pagaitugyan sia sa kamut sang hari

sa Babilonia, nga sa iya magapakig-
hambal sia sa baba kag baba ; kag ang
iya mga mata makakita sang iya mga
mata

;

5 Kag pagaipadala niya si Sedekias
sa Babilonia, kag didto magapabilin sia

tubtub nga ako magduaw sa iya, siling

ni lehoba ; kon mag-away kamo batok
sa mga Kaldeinhon, wala bala kamo
sing kauswagan ?

"

6 Kag nagsilirg si leremias : "Ang
polong ni lehoba nag-abut sa akon, nga
nagasiling:

7 Yari karon, nga si Hanameel, nga
anak ni Salum, nga imo bala, nagaabut sa

imo, sa pagsiling : Bakla nga sa imo ang
akon latagon nga yara sa Anatot ; kay
ikaw may katadlungan sa paggawad sa

pagbakal sa iya."

8 Kag nag-abut sa akon si Hanameel,
nga anak sang akon bata, sono sang po-
long ni lehoba, sa patyo sang bilango-
an, kag nagsiling sia sa akon :

" Bakla,
ginaampo ko sa imo, ang akon latagon
nga yara sa Anatot sa duta ni Benya-
min, kay imo ang katadlungan sang
panublion, kag sa imo naigo ang pag-
gawad : bakla sia nga sa imo." Kag
ginpangilala ko nga ini among polong
ni lehoba.

9 Sa sini ginbakal ko ang latagon ni

Hanameel, nga anak sang akon bata,
nga yara sia sa Anatot, kag gintimbang
ko sa iya ang pilak : napulo kag pito ka
siklo nga pilak.

10 Kag ginsulat ko ang sulat, kag
ginpat-inan ko sia, kag ginpasaksihan
ko sia sa mga saksi, kag gintimbang ko
ang kuarta sa timbangan.

11 Kag ginkuha ko ang sulat sa pag-
angkon, ang pinat-inan, sono sang tulu-

manon kag sang mga palatukran,subung
man ang nabuklad :

'

12 Kag ginhatag ko ang sulat sa pag-
angkon kay Baruk, nga anak ni Neria,
nga anak ni Mahasia, sa atubangan ni

Hanameel, nga anak sang akon bata,
j

kag sa atubangan sang mga saksi nga
{

nagsululat sang ila ngalan sa sulat sa i

pag-angkon, sa atubangan sang tanan
nga mga ludio, nga nagalingkod sa

patyo sang bilangoan.

13 Kag nagsogo ako kay Baruk sa
atubangan nila, nga nagasiling :

14 "Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot, nga t)ios ni Israel : Kuhaa
inang mga sulat, inang sulat sa pag-ang-
kon, ang pinat-inan, subung man inang
sulat nga nabuklad, kag ibutang mo sila

sa isa ka suludlan nga lunang, agud nga
matipigan sila sa madamu nga mga
adlaw,

15 Kay amo ining ginasiling ni leho-
ba sang Sebaot, nga Dios ni Israel

:

Magabakal pa sing mga balay kag sing
mga latagon, kag mga kaubasan sa sini

nga duta."

16 Kag nagpangamuyo ako kay le-

hoba sa tapus nga nahatag ko ang sulat

sa pag-angkon kay Baruk, nga anak ni

Neria, nga nagasiling

:

17 "Oh Ginoo nga si lehoba: Yari
karon nga ikaw naghimo sang langit

kag sang duta sa imo daku nga gahum,
kag sa imo inuntay nga butkon. Wala
gid sing ano nga butang nga tama
ka iwat sa imo.

18 Ikaw^ nga nagahikalooy sa mga
linibolibo, bisan pa ginabalusan mo ang
mga kalainan sang mga ginikanan sa

dughan sang ila mga anak sa olehe
nila ; nga amo ang Dios nga daku kag
gamhanan, nga ang iya ngalan amo si

lehoba sang Sebaot

;

19 Nga daku sa laygay, kag bugana
sa mga binuhatan; nga ang iya mga
mata namuklat sa ibabaw sang tanan
nga mga dalanon sang mga inanak sang
mga tawo, sa paghatag sa tagsatagsa
sono sang ila mga dalanon, kag sono
sang bunga sang ila mga binuhatan;

20 Nga ginhimoan mo sing mga tan-

daan, kag sing mga kalatingalahan sa

duta sa Egipto, kagsa Israel, kagsa tunga
sang ihan nga mga tawo tubtub sini nga
adlaw, kag nga nakadangat ka sing isa

ka ngalan, subung nga amo ining adlaw.
21 Kag ginpagowa mo ang imo ban-

wan g Israel sa duta sa Egipto, nga may
mga tandaan kag mga kalatingalahan,
kag sa kamut nga makusug kag sa

butkon nga inuntay kag nga may kakug-
mat nga daku.

22 Kag ginhatag mo sa ila ini nga
duta, nga nagsumpa ka sa ila mga gini-
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karan nga pagaihatag mo sia sa ila,

duta nga nagailig ang gatas kag dugos.

23 Kag nag-alabut sila, kag gintagiya
nila sia ; apang v/ala sila magpalamati
sang imo tingug, bisan naglalakat sila

sa imo kasogoan ; wala gid sila sing
ginhimo sang ginsogo mo sa ila nga
buhaton, sa baga}'^ nga ginpakari mo sa

ibabaw nila ining tanan nga kalainan.

24 Yari karon, ang mga pagtap-ok
nagalambut tiibtub sa banwa sa pagkuha
sa iya ; kag ang banwa gintugyan sa ka-
mut sang mga Kaldeinhon, nga naga-
alaway batok sa iya, tungud sanghinga-
niban, kag sang gutiim, kag sang kina-
matay : ang imo ginmitlang nahanabu
na, kag yari karon, ginatan-aw mo ini.

25 Kag ikaw, Ginoo nga si lehoba,
ikaw nagsiling sa akon : Bakla ang la-

tagon sa bili sang pilak, kag pasaksihan
mo ini sa mga saksi ; kag ang banwa
natugyan na sa kamut sang mga Kalde-
inhon."

26 Kag nag-abut ang polong ni lehoba
kay leremias, nga nagasiling:

27 Yari karon, ako arao si lehoba,
nga Dios sang tanan nga miud : l may
butang bala nga tama ka iwat sa

akon ? »

28 Ngani, amo ining ginasiling ni le-

hoba : Yari karon, igatugyan ko ini nga
banwa sa mga kamut sang mga Kaldein-
hon, kag sa mga kamut ni Nabukodono-
sor, nga hari sa Babilonia, kag pagaku-
haon sia.

29 Kag magasulud ang mga Kaldein-
hon nga raagpalaway batok sa sini nga
banwa, kag pagatutdan nila ini nga
banwa, kag pagasunugon nila sia, subung
man ang mga kabalayan, nga sa ibabav/
sang ila mga atup nagpasunug sila sing
mga pahamut kay Baal kag nagulula
sila sing mga halad nga ilimnon sa liwan
nga mga dios sa pagpaakig sa akon.

30 Kay ang mga inanak ni Israel kag
ang mga inanak ni luda wala sila sing
ginhimo kondi ang malain sa atubangan
sang akon mga mata kutub sa ila pag-
kapamata-on ; kay ang mga inanak ni

Israel wala gid sing liwan nga ginhimo
kondi ang pagpaakig sa akon tungud
sang mga binuhatan sang ila mga ka-
mut, siling ni lehoba.

31 Kay kutub sang adlaw nga gintu-

kud nila sia tubtub karon nga adlaw, ini 1

nga banwa nanginiligoon sang akon ka-

'

akig kag kasingkal, agud sa pagkuha sa
iya sa atubangan rakon,

32 Tungud sang tanan nga kalainan
sang mga inanak r.i Israel kag sang mga
inanak ni luda, nga naghilimo sila sa
pakpaakig sa akon, sila, ang ila mga
hari, ang ila mga dunganon, ang ila mga j
saserdote, kag ang ila mga manalagna, -l|

kag ang mga tawo sa luda, kag ang mga
pumuluyo sa lerusalem.

33 Kag gin-atubang nila sa akon ang
likod kag indi ang nawung; kag sang
ginatudloan ko sila, nga nagatudlo sa
ila kutub sa aga ; apang, wala sila mag-
palamati sa pagbaton sing pagsabdong.

34 Kag ginpahanltang nila ang ila

mga kalangil-aran sa balay, nga gina-
hingalanan sa akon ngalan sa paghigko
sa iya

;

35 Kag nagpalatindug sila sing mga
duug nga mataas kay Baal, nga yara
sila sa nalupyakan sang anak ni Hinom,
sa pagpaagi sa kalayo sang ila mga
anak nga lalaki kag sang ila mga anak
nga babae kay Molok ; butang nga wala
ako magsogo sa ila, bisan nag-abut sa
akon hunahuna, nga maghilimo sila sini

nga kalangil-aran sa pagpakasala kay
luda.

36 Kag karon, tungud sini amo ining

ginasiling ni lehoba, nga Dios sa Israel,

nahanungud sini nga banwa, nga sa iya
ginasiling ninyo nga gintugyan sia sa

mga kamut sang hari sa Babilonia tu-

ngud sa hinganiban, kag tungud sa gu-
tum kag tungud sa kinamatay

:

37 Yari karon, ako magatipon sa ila

gikan sa tanan nga mga duta nga sa ila

ginsobol ko sila sa akon kaakig, kag sa

akon kasingkal kag daku nga kaalipu-

ngut, kag pagapabalikon ko sila sa sini

nga duug, kag pagapapuyoon ko sila sing
malig-on.

38 Kag magamanginbanwa ko sila,

kag ako magamanginila Dios.

39 Kag pagahatagan ko sila sing isa

lamang ka tagiposoon kag isa ka dalan,

agud nga magkahadluk sila sa akon sa

gihapon, agud nga may kaayohan sa ila,

kag sa ila mga inanak sa olehe nila.

40 Kag magahimo ako sa ila sing wa-
lay katapusanngakatipan, nga indi mag-
isol ako sa paguntat sa paghimo sa ila

sing kaayohan ; kag pagaibutang ko ang
akon kahadluk sa tagiposoon nila, agud
nga indi sila magilisol sa akon.

41 Kag magakasadya ako sa ila nga
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nagahimo sa ila sang kaayohan ; kag
pagaitanum ko sila sa sini nga'duta, sa
pagkamatuud, sa bug-os ko nga tagipo-

soon kag sa bug-os ko nga kalag.

42 Kay amo ining ginasiling ni leho-

ba : Subung nga ginpakari ko sa sini

nga banwa ining tanan nga dakung ka-

lainan, amo man pagapakarion ko sa iba-

baw nila ang lanan nga kaayohan nga
nahanungud sa ila ginamitlang ko.

43 Kag pagabaklon ang mga latagon
sa sini nga duta, nga sa iya ginasiling

ninyo : Kahapayan sia, nga wala sa iya

sing mga tawo bisan mga ka^apafan

;

gintugyan sia sa kamut sang mga Kal-
deinhon.

44 Pagabaklon ang mga latagon sa

bili sang pilak, nga nagasulat sing mga
sulat, nga pagpamat-inan sila, nga pag-
pasaksihan silasangmgasaksi, sa dula ni

Benyamin, kag sa mga libot sang leru-

sa!em, kag sa mga kabanwaanan ni L;-

da, kag sa mga kabanwaanan sang mga
kabukiran, kag sa mga kabanwaanan
sang manubo kag sa mga kabanwanan
sang Bagatnah ; kay pagapabalikon ko
ang ila mga bihag, siling ni lehoba.

00 ANG polong ni lehoba nag-abut
*^^ kay leremias sa makaduha, sang
sia nabilango pa sa patyo sang bilango-
an, nga nagasiling:

2 Amo ining ginasiling ni lehoba, nga
pagahimoon ini, si lehoba nga nagaa-
man sa iya sa paghikot sa iya, sia nga
ang iya ngalan amo si lehoba.

3 Panawag-ka sa akon, kag pagasab-
ton ko ikaw, kag pagapahibaloon ko
ikaw sing mga butang nga mga dalagku
kag mga dimatungkad nga ikaw indi

makahibalo.

4 Kay amo ining ginasiling ni lehoba,
nga Dios ni Israel, nahanungud sang
mga balay sini nga banwa, kag nahanu-
ngud sang mga balay sang mga hari
sa luda, nga mga ginpanguba bangud
sang mga pagtap-ok kag bangud sang
hinganiban :

5 Nag-alabut sila sa pag-awa}'- batok
sa mga EJaldeinhon, kag sa pagpahabuk
sang ila mga hcAdy sang mga bangkay sang
mga tawo, nga ginapamilas ko sa akon
kaakig kag sa akon kasingkal, kag nga
bangud sa ila gintago ko ang akon na-
wung sa sini nga banwa, bangud sang
tanan nila nga kalautan.

6 Yari karon, nagapahamtang ako

sa iya sing bugkos kag sing mga
bulong, kag pagabulngon ko sila, kag
pagaipahayag ko sa ila ang isa ka ba-
handi sa paghidaet kag sang kamato-
oran.

7 Kag pagapabalikon ko ang mga bi-

hag ni luda, kag ang mga bihag ni Is-

rael, kag pagapatindugon ko sila subung
sang sa pamuno.

8 Kag pagatinloan ko sila sang tanan
nila nga mga kalautan, nga ginhimo
nila batok sa akon ; kag pagapataw^aron
ko ang tanan nila nga mga sala, nga ba-
tok sa akon ginpakasala nila, kag nga
batok sa akon ginlalis nila.

9 Kag ini manginngalan nga sa akon
sa kalipay, ang isa ka pagdayaw, kag isa

ka himaya sa tunga sang tanan nga mga
katawohan sang duta, nga magapamati
sang tanan nga kaayohan nga paga*
himoon ko sa ila ; kag magakalahadluk
sila kag magakulurug sila bangud sang
tanan nga kaayohan kag bangud sang
tanan nga paghidaet nga pagahimoon ko
sa iya.

10 Amo ining ginasiling ni lehoba

;

Sa sini nga duug nga sa iya nagasiling
kamo: Amo ining kahapayan, nga diin
wala sing mga tawo bisan wala sing
mga kasapatan, sa mga kabanwaanan
ni luda kag sa mga dalan sang lerusalem
nga napanghapay nga wala sing tawo,
kag wala sing purauluyo, kag wala sing
sapat,

11 Didto pagapamatian pa ang tingug
sang kalipay, kag ang tingug sang ka-
sadya, ang tingug sang kalasalon nga
lalaki kag ang tingug sang kalasalon nga
babae, ang tingug sang mga tinawo nga
nagasililing

:

" Dayawa-ninyo si lehoba sang Se-
baot,

Kay si lehoba amo ang maayo,
Kay sa gihapon amo ang iya ka-

loo}'," nagadalala sa sini sing pag-
dayaw sa Balay ni lehoba. Kay paga-
pabalikon ko ang mga bihag sang duta
subung sang sa pamuno, ginsiling ni le-

hoba.
12 Amo ining ginasiling ni lehoba

sangSebaot: Sa sini nga duug nga hi-

napay, nga diin wala sing tawo bisan
wala gid sing sapat, kag sa tanan n!3^^

nga mga kabanwaanan, may dululugan
pa nga sa mga manugbantay nga pag-
papahuwayan sang mga pinanong

;

13 Sa mga kabanwaanan sang kabU"
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kiran, sa mga kabanwaanan sang ma-
nubo, kag sa mga kabanwaanan sang
Bagatnan, sa data ni Benyamin, sa mga
libot sang lerusalem, kag sa mga kaban-
waanan sa luda, magaalagi pa ang
mga pinanong sa idalum sang mga ka-

mut sang nagaisip sa ila, ginasiling ni

lehoba.

14 Yari karon, nagaalabut ang mga
adlaw, siling ni lehoba, nga pagatuma-
non ko ang polong nga maayo nga gin-

mitlang ko nga sa balay ni Israel kag
nga sa balay ni luda.

15 Sa sadtong mga adlaw kag sa sad-

tong panag-on pagapapatubason ko kay
Dabid ang isa ka Salingsing sa Kataru-
ngan, kag magahimo sia sing katadiu-

ngan kag katarungan sa duta.

16 Sa sadtong mga adlaw si luda ma-
ga.manginmaluwa5, kag ang lerusalem
magapuyo sing malig-on gid : kag yari

karon, amo ini ang igahingalan sa iya : Si

lehoba nga Katarungan namon.

17 Kay amo ining ginasiling ni leho-
ba : Indi gid nga mas-a magakulangkay
Dabid ang lalaki nga magalingkod sa

ibabaw sang iingkoran nga harianon
sang balay ni Israel.

18 Kag sa mga saserdote, nga mga
Lebinhon, indi makulang ang lalaki sa

akon atubangan, nga maghalad sing ha-
lad nga sinunog, kag magsunog sing

halad nga kalan-on, kag nga maghimo
sing mga halad, sa tanan nga mga adlaw.

19 Kag nag-abut ang polony- ni le-

hoba kay leremias, nga nagasiiing

;

20 Amo ining ginasiling ni lehoba:
Kon masarangan ninyo sa pagpakawala
ang akon katipan nahanungud sa ka-
adlawan kag ang akon katipan sa ka-
gab-ihon, sa bagay nga wala na sing
kaadlawan bisan kagab-ihon, sa iya
panag-on,

21 Niyan sarang man pagaawalaon
ang akon katipan kay Dabid, nga akon
alagad, sa bagay nga wala sia sing anak
nga lalaki, nga maghari sa ibabaw sang
iya Iingkoran nga harianon, kon ang
akon katipan sa mga Lebinhon kag sa
mga saserdote, nga nagaalagad sa akon.

22 Subung nga indi sarang maisip ang
kasoldadosan sang langit, bisan ang ba-
las sang dagat sarang masukub, subung
sini pagapadamuon ko ang kaliwatan ni

Dabid, nga akon alagad, kag ang mga
Lebinhon nga nagaalagad sa akon.

23 Kag ang polong ni lehoba nag-abut
kay leremias, nga nagasiiing:

24 iWala mo bala makita ang gina-

mitlang sini nga banwa, nga nagasiiing:

Ang duha ka panimalay nga ginpili ni

lehoba, ginsikway niya ? Ginatamay
nila ang akon banwa, sa bagay nga sa ila

mga mata indi na sia isa ka katawohan.
25 Amo ining ginasiling ni lehoba

:

Kon ang pagpasunuds^ng kaadlav/on kag
sang kagab-ihon indi amo ang akon
katipan, kon ako wala magtapat sing

mga ka-ogoan sang mga langit kag sang
duta,

26 Pagaisikway ko man ang kaliwa-
tan ni lakob kag ni Dabid, nga akon
alagad, sa indi na pagkuha sa iya kali-

watan sing mga manuggahum nga sa

kaliwatan ni Abraham, ni Isaak, kag
ni lakob. Kay pagapabalikon ko ang ila

mga bihag, kag magahinoklog ako sa ila.

Ta^na sang ginatigana nga kapalaran kay Sedekias.

3^ ANG polong ni lehoba nga nag-
s' abut kay leremias ( sang si

Nabukodonosor, nga hari sa Babilonia,
kag ang bug-os nii'a nga kasoldadosan,
kag ang tanan nga mga ginharian sang
duta, nga sa ila nagagahuni ang iya

kamut, kag ang tanan nga mga banwa,
nagaalaway batok sa lerusaiem kag
batok sa tanan niya nga mga kabanwa-
anan), nga nagasiiing

:

2 Amo ining ginasiling ni lehoba,
nga Dio3 ni Israel : Lakat-ka, kag ma-
gahambal-ka kay Sedekias, nga hari sa

luda, kag pagasiiingon mo sia: Amo
ining ginasiling ni lehoba : Yari karon
pagaitugyan ko ini nga banwa sa kamut
sang hari sa Babilonia, kag pagasunu-
gon niya sia sa kalayo.

3 Kag ikaw, indi ka makapalagyo sa

iya kamut, kondi nga, sa pagkamatuud,
pagabilangoon ka kag sa iya kamut
pagaitugyan ka ; kag ang inio mga mata
makakita sang mga mata sang hari sa

Babilonia, kag magapakighambal sia sa

imo sa baba kag baba, kag magakadto
ka sa Babilonia.

4 Apang pamati-ka sang polong ni

lehoba, Sedekias, nga hari sa luda

:

Amo ining ginasiling ni lehoba sa imo :

Indi ka mamatay sa hinganiban :

5 Sa paghiciaei: mamatay ikaw, kag ang
ginsunog nga sa imo mga ginikanan, sa

mga nahauna nga mga hari, nga nangin-
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una sa mio, pagasunogon man nga sa

sa imo, nga nagasiugit tungud sa imo sa

panalabiton :
"

\ Abavv, ginoo !
" kay

ako naghambal sang polong, siling ni

lehoba.
6 Kag si leremias, nga manalagna,

nagmitiang sining tanan nga mga polong
kay Sedekias, nga hari sa luda, sa

lerusalem,

7 Sa nagapakigavvay pa ang kasolda-
dosan sang hari sa Babilonia batok s-a

lerusalem kag batok sa tanan nga mga
kabanwaanan sa luda^ nga nagkalabi-
lin : ang Lakis kag ang Aseka ; kay iiii

sila, sa tunga sang mga sa luda, am.ong
mga banwa nga mabakud nga nagkala-
bilin.

Mga pabug nahanungud sang pagpigos sang mga
ginaw&d aga mga ulipon.

8 Ang polong ni lehoba, nga nag-
abut kay leremias, sa tapus na nga
nakahimo si Sedekias sing katipan sa

bug-OS nga banwa sa leriisalem, sa pag-
bantala sa iia sang kahilwayan,

9 Agud nga papaulion nga hilway
sang tagsatagsa ang iya ulipon nga lala-

ki, kag sang tagsatagsa ang iya ulipon

nga babae, sa iiingd sang mga Hebrein-
hon nga lalaki kon mga babae, sa bagay
nga walay bisan sin-o nga pagauiiponon
pa sang iya utud nga ludio.

10 Kag nagtuluman sila: ang tanan
nga mga dunganon, kag ang bug-os nga
banwa, nga nagsululud sa katipan sa

pagpapauli nga hiiway sang tagsatagsa
sang iya ulipon nga lalaki kag sang tag-

satagsa sang iya ulipon nga babae, agud
nga indi paguliponon na sila, nagtulu-
man sila, kag ginpapauli nila sila.

11 Apang nagliliwan sila sa olehe,

kag ginpabalik nila ang mga ulipon nga
mga lalaki kag ang mga babae, nga ila

ginpapauli nga hilway, kag ginsakup nila

sila sa kahiolipnan, ang mga lalaki su-

bung man ang mga babae.
12 Kag ang polong ni lehoba nag-

abat kay leremias, gikan kay lehoba
nga nagasiling

:

13 Amo ining ginasiling ni lehoba,
nga Dios ni Israel : Ako naghimo sing
katipan sa inyo mga gin kanan sang ad-
law nga ginpagowa ko sila g'kan sa
duta sa Egipto, sa balay sang mga uli-

pon nga nagasilir.g

:

14 " Sa katapusan sang pito ka tuig

pagapapaulion sang tagsatagsa ang iya
iitud nga Hebreinhon nga ginbaligya sa
imo : magaalaga 1 sia sa imo sing anum
ka tuig, ugaling pagapapaulion mo sia
nga hilway gikan sa imo." A pang ang
inyo mga ginikanan wala magpalamati
sa akon, bisan naghuluyog sila sang ila

idulungug.

15 Kag kamo, nagliliso kamo ka-
ron, kag naghilimo kamo sang matad-
lung sa akon mga mata, nga nagabantala
ang tagsatagsa sang kahilway sa iya
isigkatawo kag naghilimo kamo sing
katipan ^a akon atubangan, sa Balay
nga ginahingalanan sa akon ngalan

;

16 Apang nag alalik kamo, kag gin-
pasipalahan nin\ o ang akon ngalan, nga
nagapabalik ang tagsatagsa sang iya uli-

pon nga lalaki kag ang tagsatagsa sa iya
ulipon nga babae, nga ginpapauli ninyo
nga hilway sing hungud, kag ginpanakup
ninyo sila nga mga ulipon ninyo sila,

ang mga lalaki, subung man ang mga
babae.

17 Ngani, amo ini ang ginasiling ni
lehoba : Kamo, wala kam.o magtuluman
sa akon sa pagbantala sing kahilwayan,
ang tagsatagsa sa iya utud kag ang
tagsatagsa sa iya isigkatawo : Yari ka-
ron, nga ako nagabantala sing hingani-
ban, sing kinamatay kag sing gutum,
nga kahilwayan batok sa inyo, kag pagai-
tugyan ko kamo sa paghinakit sa tunga
sang tanan nga mga ginharian sang
duta.

18 Kag pagaitugyan ko ang mga tawo
nga naglalalis sang akon katipan, nga
wala nila pagtumana ang mga polong
sang katipan, nga ginhimo sa akon atu-
bangan (Ang tinday nga baka nga gin-

pihak nila sa duha ka bahin kag nga sa

iya nga katunga, nag-alagi sila.)

19 Ang mga dunganon sa luda kag
ang mga dunganon sa lerusalem, ang
mga kapon, ang mga saserdote, kag ang
bug-OS nga banwa sang duta, nga nag-
alagi sa tunga sang mga katunga sang
tinday sang baka

;

20 Pagaitugyan ko sila sa mga kamut
sang ila mga kaaway, kag sa mga kamut
sang mga nagapalangita sang ila kabuhi;
kag ang ila mga bangkay manginkalan-
on sang mga kapispisan sang langit kag
sang mga kasapatan sang duta.

21 Kag igatugyan ko man si Sede-
kias, rga hari sa luda, upud ang iya
mga dunganon, sa mga kamut sang ila
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mga kaaway, kag sa mga kamut sang
mga nagapalangita sang ila kabiihi, sa

mga kamut ?ang kasolcladosan sang hari

sa Babilonia nga nagpalaj^o gikan sa

inyo.

22 Yari karon, nagasogo ako, sil'ng

ni lehoba, kag pagapabalikon ko sila sa

sininga banwa : magaawaysila batok sa

iya, kag pagakuhaon ni!a sia, kag pa-
gasunugon nila sia sa kalayo ; kag pa-
gahimoon ko ang mga kabanwaanan
sa luda nga kahapayan tubtub nga didto
wala na sing pumuluyo.

Ang kafututn sang mga Rekabinhon nabutang nga

hiiwaran sa luda.

OK ANG polong ni lehoba, nga nag-
^<J abut kay leremias sa mga adlaw
ni loiakim, ngaanakni losias, nga hari

sa luda, nganagasiling :

2 Kadto-ka sa balay sang mga Reka-
binhon, kag magapakighambal ka sa iia,

kag pagadalhon mo sila sa Balay ni

lehoba, sa isa sang mga hulot, kag paga-
paimnon mo sila sing alak.

3 Niyan kinuha ko si laasanias, nga
anak ni leremias, nga anak ni Habas-
sinias, kag ang iya mga utud, kag ang
tanan niya nga mga anak, kag ang bug-^s
nga panimalay sang mga Rekabinhon

;

4 Kag gindala ko sila sa Balay ni

lehoba, sa hulot sang mga anak nga
lalaki ni Hanan, nga anak ni Tgdalias,

nga lalaki sang Dios, nga yara sia sa luyo
sang hulot sang mga dunganon, nga
yara sa ibabaw sang hulot ni Maasias,
nga anak ni Salum, nga bantay sang ata-

ngan.

5 Kag ginbutang ko sa atubangan
sang mga anak sang panimalay sang
mga Rekabinhon ang mga baso kag
mga tagayan nga mga puno sing alak,

kag nagsiling ako sa ila :
" Ilinum-kamo

sing alak."

6 Apang sila nagsililing :
" Indi kami

magilinum sing alak, kay si lonadab, nga
anak ni Rekab, nga amon amay nagpilit

sa amon sing isa ka sogo, nga nagasi-
ling : Indi kamo magilinum sing alak,

bisan kamo, bisan ang inyo mga anak,
sa gihapon.

7 Bisan magpalatindug-kamo sing ba-
la3% bisan magsab-ug kamo sing binhi,

bisan magtalanum kamo sing mga kau-
basan, bisan magtagiya kamo sa ila

:

apang magpuluyo-kamo sa mga layang-

layang sa bug-os ninyo nga mga adlaw,
agud nga magkalabuhi kamo sing ma-
damu nga mga adlaw sa ibabaw sang
kadaygan sang data sa diin mga dumu-
luong kamo.

8 Kag kami nagUiluman sang tingug
ni lonadab, nga anak ni Rekab, nga
amon amay sa tanan nga ginsogo niya
sa amon, sa indi paginum sing a1ak sa
tanan namon nga mga adlaw, kami ang
amon mga asawa, ang amon mga anak
nga lalaki, bisan ang amon mga anak
nga babae,

9 Kag sa indi pagpatindug s'ng mga
balay nga sa amon puluy-an, kag sa indi

paghupiit sing kaubasan, bisan latagon,
bisan mga binhi,

10 Kag nagpuluyo kami sa mga la-

yanglayang, kag nagpamati kami kag
naghimo kami sono sa tanan nga^ginsogo
sa amon ni lonadab, nga amon amay.

11 Kag nahanaba, sang si Nabukodo-
nosor, nga hari sa Babilonia, nagtaklad
batok sa duta, nga nagsililing kami:
Kari-kamo, kag magasululud kita sa Je-

rusalem, bangud sang kasoldadosan sang
mga Kaldeinhon, kag bangud sang ka-
soldadosan sang Aram. Kag nagpuluyo
kami sa lerusalem.

12 Kag ang polong ni lehoba nag-abut
kay leremias, nga nagasiling

:

13 Amo ining g'nasiling ni lehoba
sang Sebaot, nga Dios ni Israel : La-
kat-ka kag pagaisiling mo sa mga tawo
sa luda kag sa mga pumuluyo sa lerusa-

lem : (jlndi bala kamo magbalaton sing

sabdong sa pagpamati sa akon mga
polong? siling ni lehoba.

14 Gintuman ang polong ni lonadab,
nga anak ni Rehab, nga sia nagsogo sa iya

mga anak nga indi sila magilinum sing

alak ; kag wala sila magilinum sini tub-

tub karon, kay nagtuman sila sang sogo
sang ila amay: kag ako, naghambal ako
sa inyo, nga nagahambal tubtub sa aga,

kag wala ninyo ako pagpamatii.

15 Kag ginpadala ko sa inyo ang ta-

nan ko nga mga alagad ang mga mana-
lagna, nga nagapadald ako sa ila kutub
sa aga, sa pagsiling 5rt ///yo .- "Balalik-

kamo karon ang tagsatagsa gikan sa iya

malain nga dalan, kag kaayoha-ninyo
ang inyo mga binuhatan, kag indi kamo
maglalakat sa olehe sang liwan nga mga
dios sa pag-alagad sa ila, kag magapu-
luyo kamo sa duta, 1 ga ginhatag ko sa

inyo mga ginikanan ; apang wala ninyo
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pagihuyog ang inyo inga idulungug,
bisaa ginpamatian ninyo ako.

1 6 Hoo, ang mga anak ni lonadab,
nga anak ni Rekab, nagtuluman sila

sang sogo, nga ginhatag sa ila sang ila

amay, apang ini nga banwa wala mag-
pamati sa akon.

1/ Tungud sini, amo ining glnasiling

ni lehoba, nga Dios sang Sebaot, nga
Dios ni Israel : Yari karon, pagapaka-
rion Ico sa ibabaw ni Inda kag sa ibabaw
sang tanan nga mga pumuluyo sang
lerusalem, ang tanan nga kalainan nga
ginmitlang ko batok sa ila ; kay ginham-
bal ko sila, apang wala sila magpalama-
ti, kay gintawag ko sila, kag wala sila

magsabat.
18 Kag nahanungud sa panimalay

sang mga Rekabinhon nagsiling si I.ere-

mias : Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot, nga Dios ni Israel : Kay
nagtuman kamo sang sogo ni lonadab,
nga inyo amay, kag ginbantayan ninyo
ang tanan niya nga mga sogo, kag gin-

himo ninyo sono sa tanan nga ginsogo
niya sa inyo

;

19 Tungud sini, amo ining ginasiling

ni lehoba sang Sebaot, nga Dios ni

Israel : Kay lonadab, nga anak ni Rekab,
indi makulangan sia sing anak nga
nagatindug sa akon atubangan sa
gihapon.

Ads tolon'aii sang mga tagna ni leretnias binasa

sa Siababan kag ginsunog sang hari.

O^ KAG nahanabu, sa ikap-at ka
*^0 tuig ni loiakim, nga anak ni losias,

nga hari sa luda, nga nag-abut ini nga
polong ni lehoba kay leremias, nga
nagasiling

:

2 Kuha-ka sing isa ka linukot nga
tolon-an, kag pagaisulat mo sa ij'^a ang
tanan nga mga polong, nga ginhambal
ko sa imo batok kay Israel, kag batok
kay luda, kag batok sa tanan nga mga
katawohan, kutub sang adlaw nga nag-

hambal ako sa imo, kutub sang mga
adlaw ni losias tubtub karon.

3 Ayhan pagapamatian sang balay ni

luda ang tanan nga kalainan, nga gina-

hjnahuna ko nga himoon sa ila, agud
nga magliso sila, ang tagsatagsa sa iya
malain rga dalan, kag nga ako, magpa-
tawad ako sa ila sang ila kalainan kag
sang ila sala.

4 Busa gintawag ni leremias si Banik,

nga anak ni Nerias, kag ginsulat ni

Baruk, sa panugud ni leremias, sa isa ka
linukut nga tolon-an, ang tanan nga mga
polong nga ginhambal ni lehoba sa

iya.

5 Kag nagsogo si leremias kay Baruk,
nga nagasiling: Ako yari nabilango,
indi ako sarang makakadto sa Balay ni

lehoba.
6 Busa, sulud-ka kag basaha sa sini

nga linukut, nga ginsulat mo sa akon
panugud, ang mga polong ni lehoba sa

mga idulungug sang banwa sa Balay ni

lehoba, sa adl-iw sang puasa ; kag paga-
basahon mo sila man sa mga idulungug
sang bug-os nga luda, nga nagaalabut
g^kan sa ila mga kabanwaanan.

7 Ayhan igapasagahay ang mga paki-

looy nila sa atubangan ni lehoba, kag
magabalik ang tagsatagsa gikan sa iya

malain nga dalan ; kay daku ang kaakig
kag ang kasingkal nga ginmitlang ni

lehoba batok sini nga banwa.
8 Kag si Baruk, nga anak ni Nerias,

naghimo sono sang tanan nga ginsogo sa

iya ni leremias, nga manalagna, nga
nagabasa sia sa tolon-an sang mga
polong ni lehoba sa Balay ni lehoba.

9 Kag nahanabu sa ikalima ka tuig ni

loiakim, nga anak ni losias, nga hari sa

luda, sa ikasiam ka bulan, nga ginban-
tala nila ang puasa sa atubangan ni le-

hoba, nga sa bug-os nga banwa sang le-

rusalem, kag sa bug-os nga banwa nga
nag-abut sa lerusalem gikan sa mga ka-
banwaanan ni luda.

10 Kag ginbasa ni Baruk sa tolon-an
ang mga polong ni leremias, sa Balay
ni lehoba, sa hulut ni Gemarias, nga
anak ni Sapan, nga eskriba, sa patyo sa

ibabaw, sa salamputan sang gawang nga
Bag-o sang Balay ni lehoba, sa mga
idulungug sang bug-os nga banwa.

11 Kag si Mikeas, nga anak ni Gema-
rias, nga anak ni Sapan, nakabati sa

tolon-an sang tanan nga mga polong ni

lehoba.
12 Kag nagpanaug sia sa balay sang

hari pa hulut sang eskriba, kag yari

karon, ang tanan nga mga dunganon
yadto didto nagalilingkod : si Elisama,
nga eskriba, kag si Delaia, nga anak ni

Semaia, kag si Elnatan, nga anak ni

Akbor, kag si Gemarias, nga anak ni

Sapan, kag si Sedekias, nga anak ni

Hananias, kag ang tanan nga mga dun-
ganon.
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13 Kag ginsugid sa ila ni Mikeas ang
tanan nga mga polong, nga i3'^a nabatian

sang nagabasa si Baruk sa tolon-an sa

mga idulungug sang banwa.
14 Kag ginpadala sang tanan nga mga

dunganon si lehudi, nga anak ni Neta-
nias, nga anak ni Selemias, nga anak ni

Kusi, agud ng<^. magsiling sila kay Baruk

;

"Kuhaa sa imo kamut ang linukut nga
ginbasa mo sa mga idulungug sang
banv/a, kag kari-ka." Kag si Baruk,
nga anak ni Neria ; nagkuha sang linukot

sa iya kamut, kag nag-abut sa ila.

15 Kagginsilingaiinilasia: "Lingkod-
ka karon, kag basaha sia sa anion mga
idulungug." Kag ginbasa ini ni Baruk
sa ila mga idulungug,

16 Kag nahanabu, sang pagkabati ni-

la sang tanan nga mga polong nga ang
tagsatagsa nagtululukay nga nalisang,

kag nagsililing sila kay Baruk: "Sing
sibo gid pagaisugid namon sa hari ining

tanan nga mga polong."

17 Kag nagpalamangkot sila kay
Baruk, nga nagasiling: " Isugid karon
sa arnon kon paano ang pagsulat mo
sining tanan nga mga polong, nga nagi-

kan sa iya baba."
18 Kag si Baruk nagsiling sa ila

:

"Sia nagpanugud sa akon sa iya baba
sining tanan nga mga polong, kag
ginsulat ko sila sa tinta sa tolon-an."

19 Kag nagsililing ang mga dunganon
kay Baruk :

" Lakat-ka, kag panago-
kamo, ikaw kag si leremias, kag wala
sing bisan sin-o nga makahibalo kon
diin kamo."

20 Ugaling nagkaladto sila sa hari sa

patyo kag gintago nila ang linukot sa

hulot ni Elisama, nga eskriba ; kag
ginsugid nila sa mga idulungug sang
hari ang tanan nga mga polong.

21 Kag ginpadala sang hari si lehudi,

ngakuhaon niya ang linukot, kag ginku-
ha niya sia sa hulot ni Elisama, nga
eskriba : kag ginbasa sa i5^a ni lehodi
sa mga idulungug sang hari kag sa mga
idulungug sang tanan nga mga dunga-
nga nagatilindug malapit sa hari.

22 Kag ang hari yara sa balay nga sa

tigtulugnaw, sa ikasiam ka bulan, kag
may bagahan nga nagadabdab sa atuba-
ngan niya.

23 Kag nahanabu, sang pagkatapus
pagbasa ni lehadi sing tatlo kon apat ka
idas, ginutud niya ini sang isa ka sun-

dang sa eskriba, kag gindap-ung niya sia

sa kalayo nga yara sa bagahan, tubtub
nga ang bug-os nga linukot naupud sa iba-

baw sang kalayo, nga yara sa bagahan.
24 Kag wala sila magkalahadltik, kag

wala nila pagkusnita ang ila mga panap-
ton, bisan ang hari kag bisan sin-o 5.11.

g

tanan niya nga mga alagad nga naka-
bati sining tanan nga mga polong.

25 Kag bisan pa si Elnatan, kag si

Delaia kag si Gemarias nag-alampo sa

hari, nga indi pagsonogon niya yadtong
linukot, apang wala siamagpamati saila.

26 Kag ginsogo sang hari si lerameel,
nga anak ni Hamelek, kag si Seraia, nga
anak ni Asriel, kag si Selemias, nga
anak ni Abdeel, nga dakpon nila si Ba-
ruk, nga eskriba, kag si leremias nga
manalagna ; apang gintago sila ni leho-
ba.

27 Kag sa tapus sang hari masunug
ang linukot kag ang mga polong nga gin-

sulat ni Baruk sa panugud ni leremias,
nag-abut ang polong ni lehoba kay le-

remias, nga nagasiling:

28 Liwanon sa pagpanugud, kuha-ka
sing isa liv/an ka linukot, kag isulat sa

iya ang tanan nga mga nahauna nga
mga polong, nga didto sa nahauna nga
linukot, nga ginsunog ni loiakim, nga
hari sa luda.

29 Kag nahanungud kay loiakim, nga
hari sa luda, pagaisiling mo: "Amo
ining ginasiling ni lehoba : Ginsunog
mo ini nga linukot, nga nagasiling : i Kay
ngaa bala ginsulat mo sa iya, nga naga-
siling : Sa pagkamatuud magaabut ang
hari sa Babilonia, kag magalaglag sia

sin" nga duta, kag pagahimoon niya nga
wala na sa iya bisan mga tawo, bisan
mga kasapatan ?

"

30 Ngani, amo ining ginasiling ni le-

hoba nahanungud kay loiakim, nga hari

sa luda : Wala sia sing anak nga mag-
linghod sa ibabaw sang lingkoran nga
harianon ni Dabid, kag ang i)'a bangkay
pagaihaboy sa gowa sa kainit sang adla-

won kag sa hielo sang kagab-ihon.

31 Kag pagaduawon ko sa ibabaw
niya, kag sa ibabaw sang iya kaliwatan,
kag sa ibabaw sang iya mga alagad, ang
ila kalautan ; kag pagapakarion ko sa

ibabaw nila, kag sa ibabaw sang mga
pumuluyo sa Jerusalem, kag sa ibabaw
sang mga tinawo sa luda ang tanan nga
kalainan nga ginmitlang ko batok sa ila,

kag wala sila magpalamati sa akon.

32 Kag nagkuha si leremias sing isa
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liwan ka linukot, kag ginhatag niya ini

kay Baruk, nga anak ni Nerias, nga
eskriba, kag ginsulat niya sa iya, sa

panugud ni leremias, ang tanan nga
mga polong sang tolon-an nga ginsunog
sa kalayo ni loiakim, nga hari sa lada

;

kag ginpandugang pa sa ila ang iban
nga mga madamu nga mga polong nga
mga kaangay.

Si leremias binllango

0^7 SA saiili ni Konias, nga anak ni
^-^ « loiakim, naghari si Sedekias, nga
anak ni los'as, nga si Nabukodonosor,
nga hari sa Babilonia, naghimo nga hari

sa duta ni luda,

2 Kag wala sia magpamati, bisan ang
iya mga alagad, bisan ang banwa sang
duta, sang mga polong ni lehoba, nga
ginmitlang niya tungudsang manalagna
nga si leremias,

3 Kag ginpadala sang liari nga si

Sedekias si lukal, nga anak ni Selemias,
kag si Sepanias, nga anak ni Maasias,
nga saserdote kay leremias, nga mana-
lagna, sa pagsiling sa iya: "Ampo-ka
karon tungud saam^n kay lehoba nga
aton Dio3."

4 Kag niyan si leremias nagsulud kag
naggowa sa tunga sang banwa kag
wala pa sia makasulud sa balay sang
bilangoan.

5 Kag ang kasoldadosan ni Paraon
naggowa sa Egipto, kag ang mga Kalde-
inhon, nga nagalilibot sa Jerusalem,
sang pagkabati nila sang balita, nagpa-
layo sila sa lerasalem.

6 Kag nag-abut ang polong ni lehoba
kay leremias, nga manalagna, nga naga-
siling :

7 Amo ining ginasiling ni lehoba,
nga Dios ni Israel : Isiling-ninyo ang
subung sini sa hari sa luda, nga ginpa-
dala kamo niya sa akon, agud sa pagpa-
kisayud sa akon : Yari karon, ang ka-
soldadosan ni Paraon, nga naggowa sa
pagbulig sa inyo, nagabalik sa iya duta,
sa Egipto.

8 Kag magabalalik ang mga Kalde-
inhon kag magaaway sila batok sini

nga banv/a, kag pagakuhaon nila sia,

kag pagasunugon nila sia.

9 Amo ining ginasiling ni lehoba:
Tndi ninyo paglimbongan ang inyo
kaugalingon, nga nagasiling : Ang mga
Kaideinhon magahalalin, magahalalin

sila sa malayo sa aton; kay indi sila

magahalalin.
10 Kay bisan pa kon pilason ninyo

ang bug-os nga kasoldadosan sang mga
Kaideinhon, nga nagaalaway batok sa
inyo, kag kon mabilin sa ila ang mga
tawolamangnga nalapsan, magatilindug
sila ang tagsatagsa sa iya layanglayang,
kag pagasunugon nila ini nga banwa sa
kaiayo.

11 Kag nahanabu, sang nagpalayo
ang kasoldadosan sang mga Kaideinhon
gikan sa Jerusalem, bangud sang ka-
soldadosan ni Paraon,

12 Nga naggowa sa lerusalem si lere-
mias sa pagkadto sa duta ni Ben5^amin
sa pagkuha didto sang iya pahat sa tunga
sang banwa.

13 Kag nahanabu, sang didto sia sa
gawang ni Benyamin, yadto didto ang
isa ka manugtatap nga ginahingalanan
silrlas, nga anak ni Selemias, nga anak
niHananias ; nga gindakup niya si lere-
mias, nga manalagna, nga nagasiling:
Ikaw magapasakup sa mga Kaideinhon."

_
14 Kag si leremias nagsiling: "Bj-

tig ; wala ako magapasakup sa mga
Kaideinhon." A pang sia w^ala magpa-
mati sa_ iya. Busa, gindakup ni Trias
si leremias, kag gindala niya sia sa atu-
bangan sang mga dunganon.

15 Kag ang mga dunganon nagkalaa-
kig batok kay leremias, kag ginbunal
nila sia, kag ginbutang nila sia sa balay
sang mga hiligtan sa balay ni lonatan,
nga eskriba; kay ginhimo nila sia nga
Balay nga bilangoan.

16 Amo ini ang pagsulud ni leremias
sa hulut nga lungib kagsa mga lungib,
kag didto si leremias nagpuyo sa mga
madamu nga mga adlaw,

17 Ugaling ang hari nga si Sedekias
nagpadala, kag nagkuha sa iya, kag nag-
pamangkot sa iya ang hari sa iya balay
sa tago, kag nagsiling :

"
i May polong

bala gikan kay lehoba ? " Kag si lere-
mias nagsiling :

" Hoo ; " kag nagsiling
sia :

" Sa mga kamut sang hari sa Babilo-
nia pagaitugyan ka."

18 Kag nagsiling man si leremias sa
hari nga si Sedekias :

"
i Sa ano bala

ako nakasala batok sa imo, kon batok sa
imo mga alagad, kon batok sini nga
banwa, agud nga ibutang ninyo ako sa
balay sang bilangoan ?

19 Kag i diin bala ang inyo nga ma-
nalagna, nga nagatalagna sa inyo, nga
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nagasililing : Indi magakari ang hari sa

Babilon'a batok sa inyo, bisan batok
sini nga dula ?

20 Busa karon, pamati-ka, ginaampo
ko sa imo, oh hari, nga akon ginoo. Nga
magsagahay karon ang akon pangamuyo
sa atubangan mo, kag indi mo ako pag-

pabalikon sa bakly ni lonatan, nga es-

kriba, agud nga indi ako mapatay didto."

21 Kag nagsogo ang hari nga si Sede-
kias, nga pagbantayan si leremias sa

patyo sang bilangoan, nga ginpahatagan
sia sing isa ka torta nga tinapay sa ma-
tag-adlaw sa dalansang rnga manugtina-
pay, tubtub nga ang tanan nga tinapay

sa banwa maurot. Kag nabilin si lere-

mias sa patyo sang bolangoan.

Si leremias gintagbonj sa isa ka lungib sa

bilangoan.

OO KAG ginpamatian ni Sepatias, nga^O anak ni Matan, kag ni Gedalias,

nga anak ni Pasur, kag ni lukal, nga
anak ni Selemias, kag ni Pasur, i<ga

anak ni Malkias, ang mga polong nga
ginmitlang ni lerem'as sa bug-os nga
banwa, nga nagasiling

:

2 "Amo ining ginasihng ni lehoba

:

Ang magapabilin sa sini nga banwa, ma-
matay sa hinganiban, sa gutum, kon sa

kinamatay ; kag ang maggowa sa mga
Kaldeinhon, magakabuhi, kag mangin-
hinublas ang iya kabuhi sa iya, kag
magakabuhi sia.

3 Amo ining ginasiling ni lehoba

:

Sa pagkamatULid, pagaitugyan ini nga
banwa sa kamut sang kasoldadosan sang
hari sa Babilonia, kag pagakuhaon niya

sia.

4 Kag ang mga dunganon nagsihling

sa hari: "iSIga mapatay karon ini nga
tawo ; kay sa sini nga bagay ginapaluya
niya ang mga kamut sang mga tawo sa

pag-awayan, nga nagkalabilin sa sini

nga banwa, kag ang mga kamut sang
bug-OS nga banwa, nga nagamitlang sia

sa ila sang amo nga mga polong; kay
ini nga tawo wala magapangita sang
kaayohan sini nga banwa, kondi ang
kalainan."

5 Kag nagsib'ng ang hari nga si Sede-
kias :

" Yari karon, sia yara sa inyo
mga kamut; kay ang hari indi makasa-
rang sing bisan ano batok sa inyo."

6 Kag ginkuha nila si leremias, kag
ginpaholog nila sia sa bobon ni Malkias,

nga anak ni Hamelek, nga yara sa patyo |
sang bilangoan. Kag gintonton nila si

leremias nga may mga lubid, kag sa

bobon wala sing tubig, kondi lunang;
kag nagsalup si leremias sa lunang.

7 Kag nakabati si Ebed-melek, nga
Kusinhon, nga kapon nga yara sa balay
sang hari, nga ginbutang nila si lere-

mias sa bobon, kag nagalingkod ang hari

sa gawang ni Benyamin.
8 Si Ebed-melek naggowa sa balay

sang hari, kag naghaaibal sa hari nga
nagasiling:

9 Oh hari, ginoo ko, malain ang gin-

liimo sining mga tinawo sa tanan nga
ginhimo nila kay leremias, nga mana-
lagna, nga g'ntagbong nila sia sa bobon.
Didto gid mamatay sia sa gutum bangud
kay wala na sing tinapay sa banwa.

10 Kag ginsogo sang hari si Ebed-
melek, nga Knsinhon, nga nagasiling

:

Kuha-ka diri sa imo kagamhanan sing
katloan ka tawo, kag igapakuha mo si

leremias, nga manalagna, sa bobon sa

wala pa sia mamatay.
11 Kag nagkuha si Ebed-melek sa iya

kagamhanan sing mga tawo, kag nag-
abut sia sa balay sang hari, sa dung sa

idalum sang Bahandi. Kag nagkuha
sia didto sing mga lapat nga panapton
nga glsion kag mga daan nga lapat, kag
gintonton niya sila kay leremias nga
may mga lubid sa bobon.

12 Kag nagsiling si Ebed-melek, nga
Kusinhon, kay leremias :

*' Ibutang ka-

ron inang mga lapat nga panapton nga
gision kon rnga daan, sa idalum sang
mga ilok sang imo mga butkon, sa

idalum sang mga lubid; kag ginhimo
ni leremias ang subung sini.

13 Kag ginkuha nila si leremias nga
may mga lubid, kag ginbatak nila sia

sa bobon. Kag nagpabilin si leremias
sa patyo sang bilangoan.

14 Kag ginpakadtoan sang hari nga si

Sedekias, kag ginpakari niya sa iya si

leremias nga manalagna, sa ikatio ka
salampiitan nga yara sa Balay ni lehoba.

Kag nagsiling ang hari kay leremias

:

" Nagapamangkot ako sa imo sing isa

ka butang. Dili mo pagtagoon sa akon
ang bisan ano nga butang."

15 Kag si leremias nagsiling kay
Sedekias: "Kon ginapahibalo ko ini sa

imo, i indi bala matuud nga pagapatyon
mo ako ? Kag kon maglaygay ako sa
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imo, I indi hala matuiid nga ikaw indi

magpamati sa akon ?
"

16 Kag nagsumpa ang hari nga si

Sedekias sa tago kay leremias, nga
nagasiling :

" Magkabuhi si lehoba,

nga naghimo sining aton kalag, nga
indi ko ikaw pagpatyon, kag indi ko
ikaw pagaitugyan sa mga kamut sining

mgatinawo, nganagapalangita sang imo
kabuhi."

17 Kag nagsiling si leremias kay Se-
dekias :

" Amo ining ginasiling ni le-

lioba nga Dios sang Sabaot, nga Dios
ni Israel :

" Kon maggowa ka gilayon
sa mga dunganon sang hari sa Babi-
lonia, ang imo kalag magakabuhi, kag
ini nga banwa indi pagasunugon sa

kalayo ; magakabuhi ka, ikaw kag ang
imo balay.

18 Apang kon indi ka maggowa sa

mga dunganon sang hari sa Babilonia,

ini nga banwa pagaitugyan sa kamut
sang mga Kaldeinhon, kag pagasunugon
nila sia sa kalayo, kag ikaw, indi ka
makapalagyo sa ila mga kamut."

19 Kag ang hari nga si Sedekias nag-
siling kay leremias :

" May kahadluk
ako bangud sang mga ludio, nga nagpa-
lasakup sa mga Kaldeinhon, basi pa nga
magtugyan sila sa akon sa ila mga
kamut, kag pagpasipalahan nila ako."

20 Kag nagsiling si leremias: "Indi
ka nila pagaitugyan. Pamatii karon
ang tingug ni lehoba, nga ginasiling ko
sa imo, kag sa tanan may kaayo ka, kag
magakabuhi ang imo kalag.

21 Apang kon magdumili ka sa pag-
gowa, ini amo ang polong, nga ginpakita
sa akon ni lehoba.

22 Yari karon, ang tanan nga mga
babae, nga nagkalabilin sa balay sang
hari sa luda, ginpangdala na sa gowa sa

mga dunganon sang hari sa Babilonia;
kag sila nagasililing : Ginsugyot ka nila,

kag naglandas sila batok sa imo, ang
mga sa ila may paghidaet ikaw. Ang
imo mga tiil nagasalalup sa lunang,
nagatalalikod ang iiiio mga ahyan.

23 Kag pagapangdalhon sa gowa sa

mga Kaldeinhon ang tanan mo nga mga
asawa kag ang imo mga anak, kag ikaw
indi makapalagyo sa ila mga kamut,
kondi pagadakpon ka sang kamut sang
hari sa Babilonia ; kag nahanungud sini

nga banwa, pagasunugon sia sa kalayo."

24 Kag nagsiling si Sedekias kay le-

remias: "Wala sing sin-o nga makahi-

balo sining mga polong, kag indi ka
mamatay.

25 Kag kon ang mga dunganon ma-
kabati, nga ako naghambal sa imo,
kag kon magkalari sila sa imo, kag mag-
sililing sila sa imo : Isugii karon sa

amon kon ano ang ginhambal mo sa

hari ; indi mo pagtagoon sa amon ang
bisan ano, kag indi ka namon pagpat-
yon ; kag i ano bala ang ginsiling sa imo
sang hari?

26 Niyan pagaisiling mo sa ila : Gin-
pasagahay ko sa atubangan sang hari

ang akon pakiboy, agud nga indi niya
ako pagpabalikon sa balay ni lonatan
sa pagpakamatay didto."

27 Kag nag-alabut ang tanan nga
m.ga dunganon kay leremias kag gin-

pamangkot nila sia ; apang sia nagsabat
sa ila, sono sa tanan nga mga polong
nga ginsogo sa iya sang hari. Kag gin-

bayaan nila sia sing malinong, kay wala
sing bisan ano nga nahangup sini.

28 Kag nabilin si leremias sa patyo
sang bilangoan, tubtub sang adlaw nga
nakuha ang lerusalem.

Ginakiiha ni Nabukodonosor ang lerasalem, kag

ginaluwas niya si leremias.

QQ KAG nahanabu, sang ginkuha ang
*^^ lerusalem sa ikasiam ka tuig ni

Sedekias, nga hari sa luda, sa bulan nga
ikapulo, nag- abut si Nabukodonosor,
nga hari sa Babilonia, upud ang bug-os
niya nga kasoldadosan batok sa lerusa-

lem, kag ginlibutan nila sia.

2 Kag sa ikapulo kag isa ka tuig ni

Sedekias, sa ikap-at ka bulan, sa ikasiam
sang bulan, nahimo ang guab sa banwa.

3 Kag nagsululud ang tanan nga mga
dunganon sang hari sa Babilonia, kag
nagpalaliamtang sila sa gawangsa katu-

nganan : Si Nergal-Sareser, si Samgar-
Nebo, si Sarsekim, nga pangolo sang mga
kapon, si Nergal-Sareser, nga pangolo
sang mga mago, kag ang iban nga tanan
nga mga dunganon sang hari sa Babi-
lonia.

4 Kag nahanabu, sang nakita sila ni

Sedekias, nga hari sa luda, kag sang
tanan nga mga tawo sa pag-awayan,
nga nagpalalagyo sila, kag naggoluwa
sila sing gab-i sa banwa sa dalan sang
katamnan sang hari, sa gawang sa

tunga sang duha ka kuta ; kag naggowa
sila sa dalan sang kapatagan.
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5 Kag ang kasoldadosati sang mga
Kaldeinhon naglalagas sa ila, kag na-

abut nila si Sedekias sa mga Kapatagan
sang leriko. Kag gindakup nila sia,

kag ginpataklad nila sia kay Nabukodo-
nosor, nga hari sa Babilonia, sa Ribla,

sa duta sang Hamat, nga didto ginhimo
niya ang iya kasaba.

6 Kag ginpugutan sang hari sa Babi-
lonia ang mga anak ni Sedekias sa iya

atiibangan sa Ribla, kag ginpapugutan
sang hari sa Babilonia ang tanan nga
mga lutaw sa luda.

7 Kag ginlukat niya ang mga mata ni

Sedekias, kag ginhigtan niya sia nga
may mga talikala nga tumbaga sa pag-
dala sa iya sa Babilonia.

8 Kag ginsunog sang mga Kaldein-
hon sa kalayo ang balay sang hari kag
ang mga kabalayan sang banwa, kag
ginguba nila ang mga kuta sang lerusa-

lem.

9 Kag nahanungud sang nabilin sang
banwa nga nahabilin sa banwa, kag ang
mga manugpalagyo nga nagpalasakup
sa iya, kag ang tanan nga nabilin sang
banwa nga nagkalabilin, ginpaliton slla

sa Babilonia ni Nabusaradan, nga pa-

ngolo sang mga bantay.
10 Apang si Nabusaradan, nga pa-

ngolo sang mga bantay, ginbayaan niya
sa duta ni luda ang mga labing imol,

ang mga wala sing bisan ano, kag gin-

hatagan niya sila sadtong adlaw sing

mga kaubasan kag mga latagon.

11 Kag si Nabukodonosor, nga hari

sa Babilonia, nagsogo kay Nabusaradan,
nga pangolo sang mga bantay, naha-
nungud kay leremias, nga nagasiling

:

12 "Kuhaa sia, kag tatapa sia, kag
dili mo sia paghimoan sing bisan ano
nga kalainan, kondi pagahimoon mo sa

iya, subungsang iya pagaisiling sa imo."

13 Kag si Nabusaradan, nga pangolo
nga bantay, kag si Nabusasban, nga
pangolo sang-mga kapon, kag si Nergal-
Sareser, nga pangolo sang mga mago,
kag ang tanan nga mga kadalagkuan
sang hari sa Babilonia,

14 Nagpadala sila, nagpadala sila sa

pagkuha kay leremias sa patyo sang
bilangoan, kag gintugyan nila sia kay
GedaliaS; nga anak ni Ahikam, nga anak
ni Sapan, agud nga ipadala niya sia sa

gowa sa balay. Kag nagpuyo sia sa

tunga sang banwa.
15 Kag nag-abut ang polong ni lehoba

kay leremias, sang nabilango sia sa
patyo sang bilangoan, nga nagasiling

:

16 Lakat-ka kag hambala si Ebed-
melek, nga Kuslnhon, nga nagasiling

:

Amo ining ginasiling ni lehoba sang
Sebaot, nga Dios ni Israel : Yari karon,
pagaipadala ko diri ang akon mga
polong sa ibabaw sini nga banwa nga
sa kalainan kag indi nga sa kaayohan

;

kag magakatumansila sa imo atubangan
sa sadtong adlaw.

17 Apang pagaluwason ko ikaw sa

sadtong adlaw, siling ni lehoba, kag
indi ka pagaitugyan sa mga kamut sang
mga tinawo nga bangud sa ila may
kahadluk ka

;

18 Kay sa pagkaniatuud, pagapapalag-
yohon ko ikaw, kag indi ka mapukan
sa hinganiban, kondi nga ang imo ka-
buhi magamangininagaw sa imo, kay
nagsalig ka sa akon, siling ni lehoba.

Si leremias nagapiiyo sa lerusalem upud kay

Gedalias.

ANG polong ni lehoba, nga nag-
abut kay leremias, sa tapus na

nga Si Nabusaradan, nga pangolo sang
mga bantay, nagpadala sa iya kutub sa

Rama, sang pagkuha niya sa iya,

sang nahigtan sia sang mga talikala

sa tunga sang tanan nga pinaliton gi-

kan sa lerusalem kag sa luda, nga
ginpaliton sila pa Babilonia.

2 Ginkuha si leremias sang pangolo
sang mga bantay kag nagsiling sia sa

iya :
" Si lehoba, nga imo Dios, nagmit-

lang sining kalainan batok sini nga
duug.

3 Ginpakari ni lehoba ini, kag ghihi-

kot niya ?>// sono sang iya ginrnitlang:

kay nagpalakasala kamo batok kay le-

hoba, kag wala ninyo pagpamatii ang
iya tingug ; tungud sini nag-abut sa

inyo ini.

4 Kag karon ginbuhian ko ikaw sang
mga talikala, nga yara sa imo mga ka-

mut. Kon minamaayo mo angmagkadto
sa Babilonia upud sa akon, kari-ka, kag
ako magatatap sa imo ; apang kon indi

minamaayo mo ang magkadto sa Babi-

lonia upjd sa akon, pabayai.
_
Tuluka

ang bug-OS nga duta yara sa imo atu-

bangan ; lakat-ka sa diin ang minama-
ayo mo kag ginapakatadlung mo nga
kadtoan."

5 Kag tungud nga wala pa sia mag-
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pauli, nagsili7>g sia sa iya : "Balik-ka
kay Gedalias, nga anak ni Ahikam, nga
anak ni Sapan, nga sia ginbutang sang
hari sa Babilonia sa ibabaw sang mga
kabanwaanan sa luda, ka:^ puyo-ka
iipud sa iya, sa tunga sang banwa ; kon
lakat-ka sa diin ginapakatadlung mo
nga kadtoan." Kag ginhatagan sia sang
pangolo sang mga bantay sing kalan-on
kag sing isa ka dolot kag ginpalakat sia

niya.

6 Kag nagkadto si leremias kay Ge-
dalias, nga anak ni Ahikam, sa Mispa,
kag nagpuyo sia upud sa iya sa tunga
sang mga sa banwa nga naiiabilin sa

duta.

7 Kag ang tanan nga mga pangolo
sang kasoldadoian nga yara sa dulugan,
sila kag ang ila mga tinawo, nakabati
n^a ginbutang sang hari sa Babilon'a si

Gedalias, nga anak ni Ahikam, sa iba-

baw sang duta sa luda, kag nga gintu-

Hn sa i.ya ang mga lalaki, kag ang mga
babae, kag ang mga kabataan, kag ang
mga labing imol sang duta, ang mga
wala pagpalituna sa Babilonia,

8 Kag nag-alabut sila kay Gedalias sa

Mispa, kon sayoron si Ismael, nga anak
ni Netanias, kag si lohanan kag si lona-
tan, nga mga anak ni Karea, kag si Se-
raia, nga anakni Tanhumet, kag ang mga
anak ni Epai, nga taga-Netopa' kag si

lesanias, nga anak ni Maakinhon, sila

kag ang ila mga tinawo.

9 Kag si Gedalias, nga ana.k ni Ahikam,
nga anak ni Sapan, nagsumpa sa ila kag
sa ila mga tinawo, nga nagasiiing

:

'"Indi kamo magkalahadluk sa pag-ala-
gad sa mga Kaldeinhon : Puluyo-kamo
sa duta, kag alagda-ninyo ang hari sa
Babilonia, kag may kaayo kamo.

10 Kag nahanungud sa akon, yari
karon, nga ako nagapuyo sa Mispa, sa
pagtindug sa atubangan sang mga
Kaldeinhon, nga nagakalari sa a^on.
Apang kuha-kamo sing alak kag sang
bunga sang tingadlaw, kag sang lana
nga igabutang ninyo sa inyo mga ta I-

yaw, kag magpuluyo-kamo sa inyo mga
kabanwaanan, nga ginkuha ninyo."

11 Kag ang tanan nga mga lu'lio, nga
yadto sa Moab, kag sa tunga sang mga
inanak ni Amon, kag sa Edom, kon ang
mga yara sa tanan nga mga duta tiga

kasilingan, nakabati man sila nga ang
hari sa Babilonia nagtugut sang isa

ka nabilin sa luda, kag nga ginbutang

niya sa ibabaw nila si Gedalias, nga a-

nak ni Ahikam, nga anak ni Sapan.
12 Kag ang tanan nga mga ludionag-

balalik gikan sa tanan nga mga duug sa
diin ginpanobol sila, kag nag-alabut sila

sa duta ni luda kay Gedalias, sa Mispa,
kag nagtipon s'la sing alak kag sing
mga bunga sa daku nga kabugana.

13 Apang si lohanan, nga anak ni

Karea, kag ang tanan nga mga pangolo
fang mga kasolaadosan, nga yara sa
dulugan nag-alabut kay Gidalias, sa
Mispa.

14 Kag nagsililing sila sa iya :
" iWala

ka bala makahibalo sing maayo nga si

Baalis, nga hari sang mga inanak ni

Amon, nagpadala kay Ismael, nga anak
ni Netanias, sa pagpilas sa imo sa kama-
tayon ? " Apang si Gedalias, nga anak
ni Ahikam, wala magtoo sa ila.

15 Kag si lohanan, nga anakni Ka-
rea, naghambal kay Gedalias sa tago, sa
Mispa, nga nagasiiing :

" Tuguti ako sa
pagkadto sa pagpilas kay Ismael, nga
anak ni Netanias, kag wala sing bisan
sin-o nga makahibalo sini. i Kay ngaa
bala pagapilason ka ni\^a sa kamata3'on,
kag ang tanan nga luda, nga nagimpon
sa imo, magaalaplaag kag madula ang
nabilin ni luda ?"

16 Apang si Gedalias, nga anak ni
Ahikam, nagsiling kay lohanan, nga
anak ni Karea : "Indi ka maghimosini,
kay daya ang imo ginasiling nahanun-
gud kay Ismael."

Ang pagpatay kay Gedalias.

Ai KAG nalianabu, sa ikapito ka bu-
^"^ Ian, nga si Ismael, nga anak ni

Netanias, nga anak ni Elisama, sa kali-

watan nga harianon, kag isa sang mga
kadalagkuan sang hari, kag napulo ka
tawo upud sa iya, nag-alabut kay
Gedalias, nga anak ni Ahikam, sa Mis-
pa, kag nagkalaon sila sing tingub sang
tinapay didto sa Mispa.

2 Kag si Ismael, nga anak ni Neta-
nias, nagtindug kag amo man ang
napulo ka tawo nga yara lipud sa iya,

kag ginp-las nila sa hinganiban si Ge-
dalias, nga anak ni Ahikam, nga anak
ni Sapan; nga ginpatay niya, sing su-

bung sini, yadto nga ginbutang sang hari

sa Babilonia sa ibabaw sang duta.

3 Kag ang tanan nga mga ludio nga
yara sa iya, upud kay Gedalias, sa Mis-
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pa, kag ang mga soldado nga Kaldein-
hon nga yadto didto, ginpilas sila ni

Ismael.

4 Kag nahanabu, sa ikaduha ka ad-

law, sa tapus nga ginpatay niya si Ge-
dalias, nga wala sing sin-o nga nakahi-
balo sini,

5 Nga nagpalakari ang pila ka mga
tawo gikan sa Sikem, sa Silo kag sa

Samaria, mga kawaloan ka mga tawo,
nga napangiskisan sang bungut kag gi-

sion ang mga panapton, kag mga kinud-
lisan ang laivas, kag nga yara sa

ila mga kamut ang mga halad nga ka-

lan-on kag insienso, nga gindala nila sa

Balay ni lehoba.
6 Kag si Ismael, nga anak ni Neta-

nias, naggowa sa Mispa sa pagsugata sa

ila, nga nagalakat kag nagahibi sa pan-
lakatan. Kag nahanabu nga, sang pag-
kasugata niya sa ila, ginsilingan niya
sila :

" Kari-kamo kay Gedalias, nga
anak ni Ahikam."

7 Kag sang pag-abut nila sa tunga
sang banwa si Ismael, nga anak ni Neta-
nias (sia kag ang mga tawo nga upud sa

iya), n agpjgot sa ila kag eintaghong niya

sila sa tunga sang isa ka bobon,
8 K^g sa ila sadto, nakita ang na-

pulo k^ tawo, nga nagsililing kay Ismael

:

" Indi kami pagpatya, kay may amon
kami nga tinago sa latagon sing mga
kalan-on, nga trigo, kagnga sebada, kag
nga lana kag nga dugos," Kag nagpu-
gung sia kag wala nij'^a pagpatya sila

sa tunga sang ila mga utud.

9 Kag ang bobon nga didto ginpanag-
bong ni Ismael ang tanan nga mga
bangkay sang mga tawo, nga ginpatay
niya upud kay Gedalias, amo gid ang
ginpahimo sang hari nga si Asa bangud
sang kahadluk kay Baasa, nga hari sa

Israel : amo ini ang bobon nga ginpuno
ni Ismael, nga anak ni Netanias, sang
mga tawo nga ginpilas sa kamatayon.

10 Kag gindala ni Ismael nga binag
ang tanan nga nabilin sang banwa, nga
yara sa Mispa : ang mga anak nga ba-
bae sang hari kag ang tanan sa banwa
nga sa Mispa nagkalabilin, nga kinatulin
sila ni Nabusaradan, nga pangolo sang
mga bantay, kay Gedalias, nga anak ni

Ahikam. Kag gindala sila nga mga
bihag ni Ismael, nga anak ni Netanias,
kag nagtaliwan sia sa pagpaliton sa mga
inanak ni Amon.

11 Apang si lohanan, nga anak ni

Karea, kag ang tanan nga mga pangolo
sang mga ka?oldadosan nga yara upud
sa iya nakabati sang tanan nga ka-
lainan, nga ginhimo ni Ismael, nga
anak ni Netanias

;

12 Kag nagkuiuha sila sang tanan «z7a

ng I mga tinawo, kag nagpalakadto sila

sa pag-away batok kay Ismael, nga anak
ni Netanias ; kag nakita nila ini sa luyo
sang dalagku nga mgatubig, saGabaon.

13 Kag nahanabu, sang ang bug-os
nga banwa nga yara upud kay Ismael
nakakita kay lobanan, nga anak ni Ka-
rea, kag sa tanan nga mga pangolo sang
kasoldadosan nga yara upud sa iya,

nga nagkalalipay sila

;

14 Kag nga ang bug-os nga banwa
nga gindala ni Ismael nga bihag gikan
sa Mispa, nagbalalik kag nagpalauli kag
nagimpon kay lohanan, nga anak ni

Karea.

15 Kag si Ismael, nga anak ni Neta-
nias, nagpalagyo sa atubangan ni loha-
nan upud ang walo ka tawo, kag nag-
kadto sia sa mga inanak ni Amon.

16 Kag si lohanan, nga anak ni

Karea, ka g ang tanan nga mga pangolo
sang mga kasoldadosan, nga yara upud sa

iya, ginkuha nila ang tanan nga nabilin

sang banwa, sa Mispa, nga nabawi niya
kay Ismael, nga anak ni Netanias, sa
tapus nga ginpilas niya si Gedalias, nga
anak ni Ahikam : ang mga lalaki, ang mga
tinawo sa pag-awayan, kag ang mga ba-

bae, kag ang mga kabataan, kag ang mga
kapon nga iya ginpabalik gikan sa Ga
baon.

17 Kag nag-alabut sila kag nagpuluyo
sa dululugan sa Kimham, nga yara
malapit sa Betlehem, sa katuyoan sa
pagtaliwan kag sa pagsuliid sa Egipto,

18 Bangud sang mga Kaldeinhon

;

kay nagkalahadluk sila sa ila, tungud
kay ginpilas ni Ismael, nga anak ni

Netanias, si Gedalias, nga anak ni Ahi-
kam, !iga ginbutang sia sang hari sa
Babilonia sa ibabaw sang dula.

Si leremias na^alaygay sa banwa sa indi pas<

danfup sa Egipto.

Af) KAG ang tanan nga mga pangolo
•"^ sang rnga kasoldadosan, upud

kay lohanan, nga anak ni Karea, kag si

Isanias, nga anak ni Osaia, kag ang
biig-os nga banwa kutub sa mga maga-
may tubtub sa mga dalagku,

2 Nagpalapit sila kag nagsililing kay
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leremias nga manalagna :
" Magsaga-

hay kunta karon ang amon pagpakilooy
sa atubangan mo. Ampo-ka tungud sa

amon kay lehoba, nga irao Dios, tungud
sining tanan nga nabilin (kay nagkala-

bilin kami nga raga diyotay sa kada-
muon, subung nga ginatan-aw kami
sang imo mga mata),

3 Agud rga tudloan kami ni lehoba,

nga imo Dios, sang dalan nga dapat
kami magkadto, kag sang butang nga
dapat namon paghimoon."

4 Kag si leremias, nga manalagna,
nagsiling sa ila :

" Nakabati na ako.

Yari karon, nga magapangamuyo ako
kay lehoba, nga inyo Dios, sono sa inyo
mga polong; kag ang tanan nga isabat

sa inyo ni lehoba, igasugid ko sa inyo;
indi ako magtago sa iya sa inyo bisan

isa ka polong,"

5 Kag s la nagsililing kay Ierem"as:
" Si lehoba manginsaksi nga matuud
kag matutum batok sa amon, kon indi

namon paghimoon sing sibo gid sono sa

tanan nga polong, nga tungud sa iya si

lehoba, nga imo Dios, magapadala sa

imo sa amon.
6 Bisan maayo, bisan malain, paga-

lumanon namon ang tingug ni lehoba,
nga amon Dios, nga sa iya ginapadaia
ka namon, agud nga may kaayo kami
kon pagtumanon namon ang tingug ni

lehoba, nga aton Dios."

7 Kag nahanabu, sang pagkatapus
sang napulo ka adlaw, nga nag-abut
ang polong ni lehoba kay lerem.ias.

8 Kag gimawag niya si lohanan, nga
ar.ak ni Karea, kag ang tanan nga mga
pangolo sang mga kasoldadosan, nga
vara upud sa iya, kag ang bug-os nga
banwa kutub sa mga magamay tubtub
sa mga dalagku,

9 Kag nagsiling sia sa ila : Amo
ining ginasiling ni lehoba, nga Dios ni

Israel, nga sa iya ginpadala ninyo ako,

sa pagpasagahay sang inyo pagpakilooy
sa atubangan niya

:

10 Kon magpalabilin kamo sa sini

nga duta, pagapatindugon ko kamo kag
indi ko kamo pagbungkagon, pagaita-
num ko kamo, kag indi ko na kamo
paggabuton, kay nagahinulsul ako sang
kalainan, nga ginhimo ko sa inyo.

11 Indi kamo magkahadluk sang hari
sa Babilonia, nga sa iya may kahadluk
kamo ; indi kamo magkahadluk sa iya,

silin^r ni lehoba, kay upud sa inyo yara

ako sa pagluwas sa inyo kag sa pagbawi
sa inyo sa iya kamut.

12 Kag pagahimoon ko, nga makakita
kamo sing kalooy sa atubangan niya :

magakaiooy sia sa inyo, kag pagapaba-
likon niya kamo sa inyo duta.

13 Kag kon magsihTng kamo :
" Indi

kami magapuluyo sa sini nga duta," nga
sa sini indi kamo magtuman sang ti-

ngug ni lehoba, nga inyo Dios,

14 Nga nagasiling :
" Indi ; kondi ma-

gaka'adto kami sa duta sa Egipto, nga
didto indi kami makakit-i sing ina-

way, bisan makabati kami sang tunog
sanglDudyong, bisan may gutum kami
sa tinapay, kag didto magapuluyo ka-
mi."

15 Kag karon, tungud sini, pamatii-
ninyo ang polong ni lehoba, nabilin ni

luda : Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot, nga Dios ni Israel : Kon
ibalikid ninyo sing tapat g d ang inyo
mga nawung sa pagkadto sa Egipto,
kag magakadto kamosa pagpanlugayaw
didto,

16 Niyan mahanabu, nga ang hinga-
niban nga nahadiukan ninyo, magalam-
but sa inyo didto, sa dnta sa Egipto

;

kag ang gutom nga g nakahadlukan
ninyo, didto sa Egipto magatapik sa
inyo, kag didto magakalamaiay kamo.

17 Kag ang tanan nga mga tawo nga
magbalalikid sang ila nawung sa pag-
kadto sa Egipto sa pagpanlugayaw
didto, m.agakalam.atay sila sa hingani-
ban, sa gutum kag sa kinamatay, kag
wala sa ila sing bisan sin-o nga maka-
likaw, bisan makapalagyo sa atubangan
sang kalainan nga pagapakarion ko sa

ibabaw nila.

18 Kay amo ining ginasiling ni le-

hoba sang Sebaot, nga Dios ni Israel

:

Subung nga ginula ang akon kaakig kag
ang akon kasingkal sa ibabaw sang mga
pumuluyo sang lerusalem, subung sini

pagaiula ang akon kasingkal sa ibabaw
ninyo, kon magsululiid kamo sa Egipto;
kag kamo igapanugyan sa pagpakama-
laut kag sa kahapayan, kag sa kamu-
haymuhayan, kag sa kahuluy-an, kag
indi na kamo makakita sini nga duug.

19 ;;:i lehoba naghambal sa inyo,

nabilin ni luda. Indi kamo magkaladto
sa Egipto. Maghibalo-kamo sing ma-
ayo, iiga ginlaygay ko sa inyo karon.

20 Kay gindayaan ninyo ang inyo
mga kalag, sang ginpadala ninyo ako
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kay lehoba, iiga inyo Dios, nga naga-
siling: " Pag-ampo ka tungud sa anion
kay lehoba, nga anion Dios ; kag sono
sa tanan nga igasiling ni lehoba nga
anion Dios, isugid mo ini sa anion sing

sibo gid, kag pagahimoon nanion ini."

21 Kag ginpahayag ko ini sa inyo
kaion, kag wala ninyo pagtumana ang
tingug ni lehoba, nga inyo Dios, bisan

ano nga tungud sa iya ginpadald ako
niya sa inyo.

22 Busa karon, niaghibalo-kamo sing

maayo, nga sa hinganiban, sa gutum,
kag sa kinamatay, magakalaniatay kamo
sa duug nga diin buut kamo magkadto
sa pagpanlugayaw.

Si leretnlas gindala sang banwa sa Esipto.

A'D KAG sang pagkatapus ni leie-
^tCj mlas sa paghambal sa biig-os

nga banwa sang tanan nga mga polong
ni lehoba, nga Dios nila, nga tungud sa

ila si lehoba, nga Dios nila, nagpadala
sini sa ila, sining tanan nga mga poiong,

2 Nahanabu, nga si Asarias, nga anak
ni Osaias nagsiling, kag si lohanan, nga
anak ni Karea, kag ang tanan nga mga
palabilabihon nga mga tawo nagsililing

kay leremias :
" Butig ang ginamitlang

mo. Wala ka pagipadala ni lehoba,
nga anion Dios, sa pagsiling sa ainon :

Indi kamo magakadto sa Egipto sa pag-
panlugayaw didto

;

3 Kondi nga si Baruk, nga anak ni

Nerias, nagasugyot sa imo batok sa

amon, sa pagtugyan sa anion sa mga
kamut sang mga Kaldeinhon sa pag-
patay sa anion, kon sa pagpaliton sa

amon sa Babilonia."

4 Kag si lohanan, nga anak ni Karea;
kag ang tanan nga mga pangolo sang
mga kasoldadosan, kag ang bug-os nga
banwa wala sila magtunian sang tingug
ni lehoba sa pagpuyo sa duta ni luda.

5 Apang ginkuha ni lohanan, nga
anak ni Karea, kag sang tanan nga mga
pangolo sang mga kasoldadosan, ang
tanan nga nabilin ni luda, ang mga sa

tanan nga mga katawohan, sa diin

ginsobol sila, nga nagbalalik sa pagpan-
lugayaw sa duta ni luda :

6 Ang mga lalaki, kag ang mga ba-
bae, kag ang mga kabataan, kag ang
mga anak nga babae sang haii, kag ang
tanan nga tawo, nga ginbayaan ni Na-
busaradan, nga pangolo sang mga bari-

tay, upud kay Gedalias, nga anak ni Ahi-
kani, nga anak ni Sapan, kag si leremias,
nga manalagna, kag si Baruk, nga anak ni

Nerias ;

7 Kag nagpalakadto sila sa duta sa

Egipto ; kay wala sila magtuliiman sang
tingug ni lehoba. Kag nagkaladto sila

tubtub sa Tapanes.

Tagna sang pagdaug ni Nabukodonosor sa Egipto.

8 Kag nag-abut ang polong ni lehoba
kay leremias sa Tapanes, nga naga-
siling

:

9 Kv'ha-ka sa imo mga kamut sing

mga dalagku nga bato, kag ilubung sila

sa lunang, sa isa ka dabuk sang mga
tisa, nga yara sa salamputan sang balay
ni Paraoii sa Tapanes, sa mga niata

sang mga tawo nga mga ludio,

10 Kag igsiling mo sa ila : Amo ining
ginas.ling ni lehoba sang Sebaot nga
Dios ni Israel: Yari karoii, nga ako na-
gapadala kag kuhaon ko si Nabukodo-
nosor, nga hari sa Babilonia, nga akon
alagad, kag pagaibutang ko ang iya
lingkoran nga harianon sa ibabaw
sining mga bato, nga gintago ko,. kag
magahumUd sia sang iya makanaw nga
banig sa ibabaw nila.

11 Kag magaabut sia kag magapilas
sang duta sa Egipto, nga ang mga sa ka-

matayon, sa kamatayon ; kag ang mga
sa kabihagan, sa kabihagan ; kag ang
mga sa hinganiban, sa hinganiban :

12 Kag pagatutdan ko sing isa ka ^
kalayo ang mga balay sang mga dios

sa Egipto : pagasunugon niya sila, kag
sa ila yagadal-on niya nga mga bihag.

Sia niagapanaput sang duta sa Egipto,
subung sang manugbantay nagasuklob
sang iya panapton, kag magagowa sia

diato sa paghidaet.

13 Kag pagaboongon niya ang mga
larawan ni Eet-semes, nga yara sa duta
sang Egipto, kag ang mga balay sang
mga dios sa Egipto pagasunogon niya
sa kalayo.

Mga pagmulay batok sa mga ludio nga mga nag*

dalangiip sa Egipto.

A A ANG polong nga nag-abut kay
• » leremias nahanungud sang ta-

nan nga mga ludio, nga nagpukiyo sa

duta sa Egipto, nga nagpuluyo sa Mig-
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do], kag sa Tapanes, kag sa Nop, kag sa

duta sa Patros, nga nagasiling :

2 Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot, nga Dies ni Israel : "Na-
kakita kamo sang tanan nga kalainan,

nga ginpakari ko sa ibabavv sang le-

rusalem, kag sa ibabaw sang tanan nga
mga kabanwaanan sa luda ; kag yari

karon, nga sila napanghapay sa adiavv

nga karon, kag walay bisan sin-o nga
magapuyo sa ila.

3 Bangud sang kalainan, nga ginpang-
hirao nila sa pagpaakig sa akon, nga na-

gakaladto sila sa pagsunog sing paha-
mut sa paghalad sa liwan nga mga dios,

nga wala nila makilal-i, bisan sila, bisan
kamo, bisan ang inyo mga ginikanan.

4 Kag ginpadala ko sa inyo ang tanan
nakon nga mga alagad, nga mga mana-
lagna, nga nagapadala sa ila kutub sa

aga sa pagsiling sa inyo : Indi kamo mag-
hilimo karon sining butang nga kala-

ngil-aran, nga ginakaakigan ko,

5 Apang wala sila magpalamati, bi-

san ginpahuyog nila ang ila idulungug
sa pagliso sa ila kalainan, sa indi pag-
sunog sing pahamut sa m.ga liwan nga
mga dios.

6 Niyan nau'a ang akon kasingkal,
ang akon kaakig, kag nagdabdab sia sa
mga kabanwaanan sa luda, kag sa mga
dalan sang Jerusalem, nga nanginka-
muhaymuhayan kag kahapayan, subung
nga amo karon.

7 Busa karon, amo ining ginasiling ni

lehoba sang Sebat, nga Dios ni Israel:

i Kay ngaa bala nagahilimo kamo sining

labing daku nga kalainan batok sa inyo
mga kalag, agud sa pagutiid sang lalaki

kag sang babae, sang bata kag sang na-
gasoso sa tunga ni luda, nga wala sing
ano nga mabilin sa inyo ?

8 I Kay ngaa bala nagapapangakig
kamo sa akon sa mga binahutin sang
inyo mga kamut, nga nagapasunog kamo
sing pahamut sa liwan nga mga dios sa
duta sa Egipto, ngadidto nag-a]abut ka-
mo sa pagpanlugayaw, sa bagay nga
pagpangatdonkamo, kag nga pagitugyan
kamo sa pagpakamalaut, kag sa kahu-
luy-an sa tanan nga mga katawohan sang
duta ?

9 I Nagkalalipat bala karao sang mga
kalainan sang inyo mga ginikanan, kag
sang mga kalainan sang mga hari sa
luda, kag sang mga kalainan sang ila mga
asawa,kag sang inyo gid nga mga ka-

lainan, kag sang mga kalainan sang inyo
mga asawa, nga ginhimo nila sa duta ni
luda, kag sa mga dalan sang lerusalem ?

10 Wala magpa!aubus sila tubtub sa
karon nga adiavv, bisan nagkalahadluk
sila, bisan naglalakat sila sa akon ka-
sogoan, bisan sa akon mga palatukuran
nga ginbutang ko sa atubangan ninyo
kag sa atubangan sang inyo mga gini-
kanan.

11 Tungud sini, amo ining ginasiling
ni lehoba sang Sebaot, nga Dios ni
Israel : Yari karon, ako nagabutang
sang akon nawung batok sa in;v o nga sa
kalainan kag sa paglaglag sang bug-os
nga luda.

12 Kag pagakuhaon ko ang nabilin
ni luda, nga nagbulutang sang ila mga
nawung sa pagsulud sa duta sa Egipto
sa_ pagpanlugayaw didto, kag pagapa-
ngupuron ang tanan: magakalapukan
sila sa duta sa Egipto, pagapangupuron
sila sa hinganiban, kag sa gutum : ku-
tub sa magamay tubtub sa dalagku ma-
gakalamatay sila sa hinganiban kag sa
gutum ; kag igapanugyan sila sa pagpa-
kamalaut, kag sa kahapayan, kag sa
pagpanuloy kag sa kahuluy-an.

13 Kay pagasilot'^n ko ang mga naga-
puluyo sa duta sa Egipto, subung sang
pagsilot ko sang lerusalem, nga may
hinganiban, kag nga may gutum kag
nga may kinamatay.

14 Kag wala sing makalikaw, bisan
makapalagyo sang nabilin, sa luda, sang
nag-alabut sa duta sang Egipto sa pag-
panlugayaw didto, sa pagbalik sa duta ni
luda, nga didto nagahalandum gid sila

sa pagbalik sa pagpuyo didto ; kay indi
sila makapauli, kondi ang pila ka mga
makapalagyo."

15 Kag ang tanan nga mga lalaki nga
nakahibalo, nga ang ila mga a?awa nag-
palasunog sing pahamut sa mga liwan nga
mga dios, kag ang tanan nga babae nga
yara nagatalambong, nga isa ka daku
nga katijingban, kag ang bug-03 nga
banwa nga nagapuyo sa duta sa Egipto,
sa Patros, nagsalabat sila kay leremias,
nga nagasiling

:

16 " Nahanangud sang polong nga
ginhambal mo sa amon sa ngalan ni
lehoba, indi kami magapamati sa imo ;

17 Kondi buut namon paghim^on ang
tanan nga polong nga naggo vva sa amon
baba, sa pagpasunog sing pahamut sa
hari nga babae sang langit, kag sa pag-
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ula sing mga halad nga ilimnon sa iya

subung sang amon ginhimo kag sang
amon mga ginikanan, sang amon mga
hari kag sang among mga dunganon,
sa mga kabanwaanan sa luda kag sa

mga dalan sang lerusalem ; kag nangin-
busug kami sa tinapay kag mga bula-

han kami, kag wala kami sing nakita
nga ka!alat-an.

18 Apang kutub nga naguntat kami
sa pagpasunog singpahamutsa liari nga
babae sa langit, kag sa pagula sa iya sing
mga halad nga ilimnon, nakulang sa

amon ang tanan, kag ginpangupiid kami
sa iiinganiban kag sa gutum.

19 Kag sang nagapasunog kami sing
pahamut sa hari nga babae sang langit,

kag g'nulaan namon sia sing mga halad
nga ilimnon, ^'batok bala sang amon
mga bana, nga ginhimoan namon sia

sing mga torta nga ginabutang namon
sa iJa ang iya larawan, kag nga ginaula-
an namon sia sing mga halad nga
ilimnon ?

"

20 Kag naghambal si leremias sa

bug-os nga banwa, sa mga lalaki, kag sa
mga babae, kag sa bug-os nga banwa
nga nai?sabatsa iya sini nga sabat, nga
nagasiling

:

21 I Indi bala tungud sining pahamut
nga nagpasunogkamo sa mga kabanwa-
anan sa luda kag sa mga dalan sa Jeru-

salem, kamo kag ang inyo mga ginika-
nan, ang inyo mga hari kag ang inyo
mga dunganon kag ang banwa sang duta,

nga si lehoba nakadumdum kag nga na-
gaabut sa iya tagiposoon,

22 Sa bagay nga si lehoba indi sarang
makabatas sa inyo bangud sang kalainan
sang inyo mga binuhatan, bangud sang
mga kalangil-aran, nga inyo ginbutang
sa buhat kag ang inyo data gintugyan
sa kamuhaymuhayan kag sa kahapayan
kag sa pagpakamalaut, nga wala sing
pumuluyo, subung nga amo karon ?

23 Tungud kay nagpasunog kamo sing
pahamut, kag nagpalakasala kamo ba-
tok kay lehoba, kag wala kamo magtu-
luman sa tingug ni lehoba, bisan nag-
lalakat kamo sa iya kasogoan, bisan sa
iya mga palatukuran, bisan sa iya mga
pagpamatuud, tungud sini nag-abut sa
ibabaw ninyo ini nga kalalat-an, subung
nga awo karon."

24 Kag nagsiling si leremias sa bug-
os nga banwa, kag sa tanan nga mga
babae : Pamati-kamo sang polong ni

lehoba, tanan kamo nga mg\ taga-Iuda,
nga yari kamo sa duta sa Kgipto.

25 Amo ining ginahambal ni lehoba
sang Sebaot, nga Dies ni Israel, nga
nagasiling : Kamo kag ang inyo mga
asawa nagahalambal kamo sa inyo mga
baba kag ginahimo ninyo //// sa inyo
mga kamut, nga nagasiling: "Buut
namon paghimoon ang mga panaad nga
ginhimo namon nga nagapasunog sing
pahamut sa hari nga babae sang langit

kag sa pagula sa iya sing mga halad nga
ilimnon. Hoo, ginatuman ninyo ang
inyo mga saad, kag ginahikot ninyo, gi-

nahikot ninyo ang inyo mga saad.

26 Tungud sini, pamati-kamo sang po-
long ni lehoba, kamo nga tanan, mga
tinauw ni luda, nga nagapulu3'6 sa duta
sa Egipto : Yari karon, nagasumpa ako
tungud sang akon daku nga ngalan,
siling ni lehoba, nga ang akon ngalan
indi na pagahingadlan, sa bug-os nga duta
sa Egipto, sa baba sang bisan sin-o nga
tawo nga ludio, nga nagasiling: Mag-
kabuhi ang Ginoo nga si lehoba.

27 Yari karon, ako : acapulaw sa iba-

baw nila nga sa kalainan, kag indi nga
sa kaayohan ; kag ang tanan nga mga
tawo sa luda, nga yara sila sa duta sa

Egipto, pagapangupuron sa hingani-
ban kag sa gutum, tubtub nga maubus
sila.

28 Kag ang pila ka mga tawo sa diyo-
tay nga kadamuon nga nakapalagyo sa

hinganiban, magapalauli sila gikan sa

duta sa Egipto pa duta sa luda, sa bagay
nga ang bug-os nga nabilin sa luda, ang
mga nag-alabut gikan sa Egipto sa pag-
panlugayaw didto, makahibalo sila nga
kon kay sin-o nga polong ang dapat
magpadayon, ang akon, kon ang ila.

29 Kag ini mangintandaan ninyo,
siling ni lehoba, nga pagasilotan ko
kamo sa sini nga duug, agud nga mahi-
baloan ninyo, nga magapaladayon ang
akon mga polong nga sa kalainan batok
sa inyo.

30 Amo ining giiasiling ni lehoba:
Yari karon, ako magatugyan kay Pa-
raon-Hopra, nga hari sa Egipto, sa

kamut sang iya mga kaaway, sa mga
kamut sang m^a nagapalangita sang
iya kabuhi, subung sang pigtugyan ko
kay Sedekias, nga hari sa luda, sa mga
kamut ni Nabukodonosor, nga hari sa

Babilonia, nga iyakaawa}/, kagnga nag-
pangita sang iya kabuhi.
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Polong ni leremias kay Biinik.

^C ANG polong nga ginmitlang ni

^v^ leremias, rgamanalagna, kay Ba-
ruk, nga anak ni Nerias, sang nagasulat

sia sa isa ka to!on-an sining mga poiong

sa panugud ni leremias, sang ikap-at ka

tuig ni loiakim, nga anak ni losias, nga
hari sa luda, nga nagasiling

:

2 Amo ining ginasiling ni lehoba, nga
Dios ni Israel, sa imo, Baruk

:

3 Ikaw nagasiling: "jKailo ako ka-

ron ! kay gindugangan ako ni lehoba
sing kasubo sa akon kasakit : nangabud-
lay ako sa akon pagbakho, kag wala ako
makakita sing pahuway."

4 Amo ining pagaisiling mo sa iya

:

Amo ining ginasiling ni lehoba : Yari
karon, nga ako nagabungkag sang ginpa-

tindug ko, kag ako nagagabut sang gin-

tanum ko, kag nga sa sining bug-os nga
duta amo man.

5 Busa ikaw, i magapangita ka bala
sing mga butang nga dalagku ? Indi ka
magpangita sa ila. Kay, yari karon,
pagapakarion ko ang kalainan sa ibabaw
sang tanan ngatUnud, nagasiling si leho-

ba ; apang sa imo pagaihatag ko ang
imo kabuhi subung nga hinublas sa ta-

nan nga mga duug sa diin ka magkadto.

Mga tagna b&tok sa mga nagakalainlaia nga mga
katawohan. Pagsulud nga malugus kag

pagdaug sa Egipto.

y\fy INI among polong ni lehoba, nga
^>^ nag-abut kay leremias, nga raa-

nalagna, batok sa mga Katawohan.
2 Nahanungud sa Egipto. Batok sang

kasoldadosan ni Paraon-Neko, nga hari

sa Egipto, nga yara sa malapit sang
suba nga Euprates sa Karkemis, nga
ginpilas sia ni Nabukodonosor, nga hari

sa Babilonia, sang tuig nga ikap-at ni

loiakim, nga anak ni losias, nga hari sa

luda.

3 Aman-kamo sing kalasag kag sing

taming, kag palapit-kamo sa pag-awa-
yan.

4 Takdi-ninyo ang mga kabayo, kag
pasakaa-ninyo ang mga manugkabayo

;

atubang-kamo nga may mga pandong;
nisnisi-ninyo ang mga sum.biling, pala-

naput-kamo sing mga limbutong.

5 I Kay ngaa, bala gintan-aw ko sila

nga mga makulbaon, nga nagailisol?

Ang iya mga maisug ginpamukan, kag

nagpalalagyo sila sing madasig gid, nga
wala magbalik. Ang kakulba nagaabut
sa tanan nga mga bahin, siling ni lehoba.

6 Indi magpaiagyo ang madasig, bi-

san ang maisug maglikaw. Sa Aminhan
sa luyo sang pangpang sang Euprates,
nagakalasandad kag nagakalapukan sila.

7 I Sin-o bala ini nga nagasaka subung
sang suba kag nga ang iya mga tubig

nagagiho subung sang mga suba ?

8 Amo ang Egipto, nga nagasaka su-

bung sang suba, kag ang iya mga tubig

nagagiliho subung sang mga suba. Na-
gasiling sia :

" Magasaka ako, kag pa-

gatabunan ko ang duta, pagalaglagon
ko ang banwa, kag ang mga nagapuluyo
sa iya."

9 Saka-kamo, mga kabayo ; liligid-ka-

mo nga may kagansal, mga kanga, kag
maguluna ang mga maisug, mga Kusin-
hon kag mga Putinhon, nga nagauluyat
sang taming, kag mga Ludinhon, nga
nagauluyat kag nagasanting sang pana.

10 Kag adlaw ini sang Ginoo nga si

lehoba sang Sebaot, adlaw sa pagtima-
lus sa iya mga kaaway. Ang hingani-

ban magahalonhon, kag mabusug sia,

kag mahubug sia sang dugo nila ; kay
may halad nga sa Ginoo nga si lehoha
sang Sebaot sa duta sang Aminhan sa

luyo sang suba nga Euprates.
11 Saka-ka sa Galaad, kag kuha-ka

sing mahamut nga ihalaplas, ulay nga
anak nga babae sa»g Egipto. IMagapa-

damu ka sa walay pulus sing mga bo-

long; kag walay ikabulong nga sa imo.

12 Ginapamatian sang mga katav»^o-

han ang pasipala sa imo, kag ang imo
pagsingit nagapuno sang duta ; kay ang
maisug nakasungo sing maisug, kagnag-
kalapukan sing tingub sila nga duha.

13 Ang polong nga ginmitlang ni le-

hoba kay leremias, nga manalagna, na-

hanungud sang pag-abut ni Nabukodo-
nosor, nga hari sa Babilonia, sa pagpilas

sang duta sa Egipto.

14 Ibantala-ninyo sa Egipto, kag ipa-

hibalo-ninyo sa Migdol, kag ipahibalo

man ninyo sa Nop kag sa Tapanes

;

isiling-ninyo :
" Tindug-ka, pag-aman-

ka, kay ang hinganiban magahalonhon
sang palibot ninyo."

15 I Kay ngaa bala ginpukan ang imo
kadalagkuan ? Wala sing sin-o nga ma-
katindug sa pagpugung, kay gintiklod

ni lehoba sia.

16 Kag ginapasandad niya ang mada-
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mu kag nagakapukan ang isa sa ibabaw
sang isa, kag nagsililingsila :

" Tindug-
ka, kag magpalauli-kita sa aton banwa,
kag saduta nga aton natawohan, sa

atubangan sang hinganiban nga ma-
bangis."

17 Didto nagsilingit sila : "Si Para-

on, nga hari sa Egipto, nalaglag sia;

ginpaiigad niya ang panag-on nga pi-

nat-in."

18 Magkabuhi ako, siling sang Hari,

nga ang iya ngalan amo si lehoba sang
Sebaot, magaabut afig kaaway subung
sang Tabor sa tunga sang mga kabuki-
ran kag subung sang Karmeio malapit

sa Dagat.

19 Himo-ka sing mga kasangkapan,
nga sa pagliton, pumuluyo nga anak
nga babae sa Egipto ; kay ang Nop ma-
nginkahapayan kag pagasunugon sia

nga wala na sia sing pumuluyo.
20 Ang Egipto magayon, magayon

nga tinday nga babae sang baka ; ang
lagong nagaabut, nagaabut sia gikan sa

Aminhan.
21 Angilamga soldado nga sinoholan

sa tunga man niia subung nga mga pina-

tambok nga mga tinday sang baka; nga
sila man nagailisol ; nagapalalagyo sila

sing tingub nga wala m.agdulog, kay
nagaabut sa ibabaw nila ang adlaw sang
ila kalalatan, ang dag-on sang pagduaw
sa ila.

22 Ang iya tingug magaabut subung
sang iya sang man-ug, sang nagakalari
sila nga may kasoldadosan, kag maga-
lambut sila batok sa iya nga may mga
wasay, subung sang manugutud sang
mga kahoy.

23 Ginapangutud niia ang ij'^a talon,

siling ni lehoba, kay indi masuhut sia

;

kay labi pa sila sa kadamuon sang mga
apan, kag dimaisip sila.

24 Ginapakahuy-an ang anak nga ba-
bae sang Egipto ; gintugyan sia sa ka-
mut sang isa ka banwa sa Aminhan.

25 Si lehoba sang Sebaot, nga Dios ni

Israel, nagasiling : Yari karon, ako ma-
gasilot kay Amon nga taga-No, kag kay
Paraon, kag sa Egipto, kag sa ila mga
dios, kag sa ila mga hari, kay Paraon,
subung man sa mga nagasaialig sa iya

;

26 Kag pagaitugyan ko sila sa mga
kamut sang mga nagapalangita sang ila

kalag, sa mga kamut ni Nabukodonosor,
nga hari sa Babilonia, kag sa mga ka-
mut sang iya mga alagad. Kag sa olehe

pagapuy-an sia subung sang sa mga lina

nga mga adlaw, siling ni lehoba.

27 Busa, ikaw, alagad nakon nga si la-

kob, indi mahadluk-ka ; dili ka magpakul-
ba, Israel ; kay yari karon, ako amo ang
imo Manluluwas, nga ginapakari ko ikaw
gikan sa malayo, kag ang imo kaliwatan
gikan sa duta sang ila kabihagan. Ma-
gabalik si lakob kag manginmalinong
sia kag malig-on, nga wala sing sino nga
m.agpalisang sa iya.

28 Ikaw, alagad nakon nga si lakob,
indi ka mahadluk, siling ni lehoba ; kay
yari ako upud sa imo. Kay magahimo
ako singkalaglagan sing bug-os sa tanan
nga mga katawohan, nga sa ila ginsobol
ko ikaw ; apang sa imo indi ako maga-
himo sang kalaglagan sing bug-os, kondi
nga pagasilotan ko ikaw sa nagakaigo
nga talaksan, kag indi ko ikaw pagabi-
langon nga walay sala sing bug-os.

Tagna batok sa mga PiHstinbon.

INI amo ang polong ni lehoba,
nga nag-abut kay leremias,

nga manalagna, nahanungud sa mga
Pilistinhon, nga sa wala pa ni Pa-
raon mapilas ang Gasa.

2 Am.o ining ginasiling ni lehoba:
Yari karon, nagasalaka ang mga tubig
gikan sa Aminhan, nga manginkasuigan
sila nga nagaawas sa pagpasalup sang
duta kag sang yara sa iya, sang mga
kabanwaanan kag sang mga pumuluyo
nila. Ang mga tawo magasilingit, kag
magauluwang ang tanan nga mga pu-
muluyo sang duta.

3 Tungud sang tunog nga magahud
sang mga koko sang ila mga makusug
nga kahayo, tungud sang kagansal sang
ila mga kanga, tungud sang dinagubdub
sang ila mga aliling, ang mga amay wala
magabalikid sa mga anak, nga taraa

ka maluya ang mga kamut,
4 Bangud sang adlaw nga nagaabut

nga sa kahapayan sang tanan nga mga
Pilistinhon, sa pagutiid sa Tiro kag sa

Sidon, sa tanan nga nagpalagyo sa pag-
bulig sa ila ; kay pagalaglagon ni lehoba
ang mga Pilistihon, ang nabilin sang
pulo nga Kaptor.

5 Nanginupaw ang Gasa. Ang As-
kalon ginlaglag, ang nabilin sang ila na-
lupyakan. i Tubtub bala san-o maga-
pangudlis ka ?

6
i
Oh, hinganiban ni lehoba 1 i Tub-
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tub bala san-o indi ka magpahuway?
Suliid-ka liwan sa imo tagub, pakali-
nong-ka kag dulog-ka.

7 I Paano bala ang imo pagpahuway ?

Kay si lehoba naghatag sing sogo batok
sa Askalon, kag batok sa baybayon
sang dagat. Didto gintudio niya sia.

Ta^na batok sa mga Moabiahon.

AO NAHANUNGUD sa Moab. Amo
•"O ining ginasiling ni lehoba sang

Sebaot, nga Dios ni Israel : j Kailo ang
Nebo ! kay ginhapay sia. Ginpakahuy-
an ang Kiriataim, ginkuha sia ; ginpa-
kahuy-an ang Misgab, kag gindugmok
sia.

2 Wala na sing himaya sa Moab ; sa

Hesbon nagapadugi sila sing kalainan ba-
tok sa iya, Tiga i:agasiling :

" Kari-kamo,
kag utdon-naton sia sa tunga sang mga
katawohan. " Ikaw man, Madmen,
pagapanason ka ; ang hinganiban maga-
lakat sa olehe nimo.

3 Ginaparaatian ang singit sa Horo-
naim : kahapayan kag daku nga kalag-
lagan.

4 Si Moab ginadugmok ; ang mga
magamay sa tunga nila nagapabati sing

mga siningit

;

5 Kay sa takasan sa Luhit nagatakas
sila nga may paghibi kag paghibi ; kay
sa dulhugan sa Horonaim ginapamatian
ang mga pagsingit nga malilisdon sang
kalaglagan.

6 Palagyo-kamo, luwasa-ninyo ang
inyo mga kalag, kag panginsubung-
kamo sang sapinit nga laya sa kahana-
yakan.

7 Kay tungud nga nagsalig ka sa imo
mga binuhatan, sa imo mga bahandi,
ikaw man pagakuhaon ; kag si Kemos
magakadto sa pagliton, ang iya mga
saserdote, kag ang iya mga dunganon
upud sa iya.

8 Kag magaabut ang manuglaglag sa
tagsatagsa sang mga kabanwaanan, nga
wala gid sing banwa nga makapalagyo

;

ginadula ang nalupyakan, kag ginalag-
lag ang kapatagan, subung sang ginsi-

ling ni lehoba.

9 Hatagi-ninyo sing mga pakpak si

Moab, agud nga magtaliwan sia nga na-
galupad. Kay manginkahapayan ang
iya mga kabanwaanan, tubtub nga wala
na sing pumulyo sa ila.

10 Pinapakamalaut ang nagahimo

sing buluhaton ni lehoba sing dimahi-
nalungon ; kag pinapakamalaut ang na-
gapugong sang iya hinganiban nga
malayo sa dugo.

1

1

Ang Moab yara sa harayharay ku-
tub sang iya pagkaparaatan-on, kag sa
ibabaw sang iya mga lagdo nagmalinong
sia, kag wala sia paghaw-ada sa sulud-
lan kag sa suludlan, bisan nagkadto sia

sa pagpaliton; ngani nabilin ang iya
namit sa iya, kag ang iya kahamut wala
magbalhin.

12 Tungud sini, yari karon, nagaala-
but ang mga adlaw, ginsiling ni lehoba,
nga ako magapadala sa iya sing mga
tinawo nga magabaliskad sa iya, kag
pagabaliskaron nila sia ; kag pagaulaon
nila ang iya mga suludlan, kag paga-
gisihon nila ang ila mga suludlan nga
panit.

13 Kag magakahuya si Moab sa Ke-
mos, subung nga ang mga sa balay ni

Israel nagkahuya sa Bethel, nga ila salali-

gan.

14 I Paano bala ang pagsiling ninyo :

"Mga maisug kami, mga mabakud nga
sa pag-awayan ?

"

15 Ang manughapay sang Moab kag
sang iya mga kabanwaanan nagatak-
lad, kag ang iya mga pinili nga mga pa-
matan-on nagadululhug sa pulugutan,
ginasiling sang Hari, nga ang iya ngalan
amo si lehoba sang Sebaot.

16 Malapit na ang kalalat-an ni Moab
sa pag-abut, kag ang iya kalainan na-
gadali gid.

17 Pagkahanoklog-kamo sa iya, tanan
kamo nga mga yara sa palibot niya, kag
tanan kamo nga mga nakahibalo sang
iya ngalan. Isiling ninyo: "

i Paano
bala nga naboong ang patok sang kaba-
kuran, ang sungkod sang pagkahalang-
don?"

18 Panaug-ka gikan sa himaya, kag
lingkod-ka sa kauhaw, pumuluyo nga
anak nga babae sa Dibon. Kay ang ma-
nughapay sang Moab nagsaka batok sa

imo, ginlaglag niya ang imo mga kaba-
kuran.

19 Tindug-ka malapit sa dalanon, kag
maglantaw-ka, pumuluyo sa Aroer. Pa-
m.angkot-ka sa nagpalagyo kag sa nag-
likaw ; isiling: "^Ano bala ang naha-
nabu ?

"

20 Ginpakahuy-an si Moab, kay gin-

dugmok sia. Uluwang-karao ; silingit-
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kamo. Ibantala-ninyo nayon sa Arnon,
nga si Moab ginhapay na.

21 Kag nag-abut ang paghukom sa

ibabaw sang duta sang kapatagan ; sa

Holon, kag sa lasa, kag sa ibibaw sang
Mepaat,

22 Kag sa ibabaw sang Dibon, kag sa

ibabaw sang Nebo, kag sa ibabaw sang
Bet-diblataim,

23 Kag sa ibabaw sang Keriataim, kag
sa ibabaw sang Bet-gamul, kag sa iba-

baw sang Bet-meon,

24 Kag sa ibabaw sang Keriot, kag
sa ibabaw sang Bosra, kag sa ibabaw
sang tanan nga mga kabanwaanan
sang duta sa Moab, ang mga malayo
kag ang mga malapit.

25 Kag ginutud ang sungay sang Moab,
kag ang iya butkon ginbali, siling ni

lohoba.
26 Hugba-ninyo sia, kay batok kay

lehoba nagpakadaku sia ; kag magligid-
ligid si Moabsa iya suka, kag nga mag-
manginiligoon sia sa kaladlawan.

27 I Kag wala bala maghimo ka nga
imo kaladlawan si Israel ? i Nakit-an
bala sia sa tunga sang mga makawat,
kay kutub nga sa iya naghambal ka,

ikaw nagatangotango sang olo ?

28 Bayai-ninyo ang mga kabanwa-
anan kag puluyo-kamo sa mga kapil-

asan, mga pumuluyo sa Moab : kag mag-
manginsubung kamo sang salampati,

nga nagapugad sa isa ka luyo sang baba
sang kadadalman.
29 Nabatian namon ang palabilabi ni

Moab, ang banwa nga palabilabihon gid,

ang iya pagkamatinaastaason, ang iya

palabilabi, ang iya bugal, kag ang pag-
kamatinaastaason sang iya tagiposoon.

30 Ako nagakilala, siling ni lehoba,

sang iya alipungot ; walay pulus ang iya

mga ukag: walay pulus ang mga bu-
tang nga ila ginahimo.

31 Tungud sini ako nagauwang sa

ibabaw sang Moab ; kag sa ibabaw sang
bug-os nga Moab nagasingit ako kag
nagabakho tungud sang mga tawo sa

Kir-hares.

32 Labi pa sa paghibi ni laser, ma-
gahibi ako tungud sa imo, puno sang
ubas sa Sibma, ikaw nga ang imo mga
balagon nagtalabok sang dagat, nag-
alabut sila tubtub sa dagat sang laser

:

ang manuglaglag naholog sa ibabaw
sang imo bunga sang tingadlaw kag sa

ibabaw sang imo pagpatubas sang ubas.

33 Ang kasadya kag ang kalipay gin-

kuha sa latagoii nga mabungahon kag
sa duta sa Moab ; kag ginpadula ko ang
alak sa mga ipitan. Indi nila paglapa-
kon nga may pagsingit; among pagsin-
git sa inaway kag w^ala na sing singit sa

ipitan.

34 Sa pagsingit sa Hesbon ginapa-
pamatian nila ang ila tingug tubtub sa
Eleale, tubtub sa lahas, gikan sa Soar
tubtub sa Horonaim, tuhtiih sa Eglat-
Selisia ; kay ang mga tubig sa Nimrim
manginduug man sila nga kahapayan.

35 Kag pagahimoon, siling ni lehoba,
nga ang Moab wala na sing tawo nga
magtaklad sa mataas nga duug kag nga
magsunog sing pahamut sa iya mga
dios.

36 Tungud sini ang akon tagiposoon
magabakho subung nga mga lantoy
bangud sang Moab : kag tungud sang
mga tawo sa Kir-heres nagabakho ang
akon tagiposoon subung nga mga lan-

toy ; kay ang kapuslanan nga nahimo
nila nadula

;

37 Kay ang tanan nga olo upaw kag
ang tanan nga bungut kiniskisan ; sa

ibabaw sang tanan nga mga kamut nga
kinudlitan, kag sa tanan nga mga ha-

Y/ak, panapton nga masinakiton.

38 Sa ibabaw sang tanan nga mga
atup sa Moab kag sa iya mga dalan,

ang tanan yara sa lalaw; kay ginboong
ko ang Moab subung sang suludlan nga
wala mahamut-i, siling ni lehoba.

39 i
Paano nga ginboong sia sa

kalisang! iUluwang-hamo ! j Paano
nga pagtalikod ni Moab, nga ginpaka- ^
hu5'-an sia sing bug-os ! Kag mangin-
kaladlawan ang Moab kag kalisangan

sa tanan nga mga yara sa iya palibot.

40 Kay amo ining ginasiling ni le-

hoba : Yari koron, magalupad sia subung
sang agila, kag magahumlad sia sang
iya mga pakpak nayon sa Moab.

41 Napanguha na ang Keriot, kag
napanguha na ang mga duug rga ma-
bakud ; kag sadtong adlaw ang tagipo-

soon sang mga maisug ni Moab ma-
nginsubung sang tagiposoon sang babae
sa pagsakit.

42 Kag pagalaglagon ang Moab sa

tunga sang mga katawohan ; kay
nagpakadaku batok kay lehoba.

43 Sa imo, pumuluyo sa Moab, ang
kakulba, kag ang boho, kag ang siod,

siling ni lehoba.
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44 Ang nagapalagyo sa kakulba, ma-
holog sa boho ; kag ang nagasaka gikan
sa boho, pagadakpon sang siod ; kay
pagapakarion ko sa ibabaw niya, sa

ibabaw sang Moab, ang tuig sa pagduaw
sa ila, siling ni lehoba.

45 Sa landotig sang Hesbon nagdulu-
log sila, ang raga nagapalalagyo nga wa-
lay kusug. Apang naggowa ang kalayo
sa Hesbon, kag ang dabdab sa tunga
sang Sihon : ginhalonhon niya ang mga
kadutaan sa Moab kag ang aliaipudu-
han sang mga anak sang kagahud.
46 j Kailo ka, Moab ! Nadula ang

banwa sa Kenios ; kay ang imo mga
anak nga lalaki gindakup nga sa pagka-
bihag, kag ang imo mga anak nga babae
nga sa kabihagan.

47 Apang pagapabalikon ko ang kabi-
hagan ni Moab, sa kaolehian sang mga
adlaw, siling ni lehoba. Tubtub diri

ang paghukom sa Moab.

Tagna batok sa mga Amoniuhon.

^Q NAKANUNGUD sa mga inanak
*'y^ ni Amon. Amo ining ginasiling

ni lehoba: i Wala bala sing mga anak
si Israel ? I wala bala sing manunubli ?

i'Kay ngaa bala ginapanubli sang Mal-
kam ang Gad, kag ang iya banwa nagpu-
yo sa iya mga kabanwaanan?

2 Ngani, yari karon nagaabut ang
mga adlaw, siling ni lehoba, nga pagai-
pabati ko ang kagahud sang ilinaway
nay©n sa Raba sang mga inanak sang
Am.on, kag mangintinumpok sia sang
ginub-an ; kag pagapanutdan ang iya

mga kabanwaanan sing kalayo, kag pa ga-
tag-iyahon ni Israel nga panublion ang
mga nagtagiya sa iya, siling ni lehoba.

3 U\vang-ka, Hesbon, kay naha-
pay na ang Ai. Siningit-kamo, mga
anak nga babae ni Raba

;
palana-

put kamo sing panapton nga masina-
kiton, halaya-kamo; kag dalagan ka-

mo halin diri pa didto sa tunga sang
mga kudal. Kay ang Malkam maga-
lakat sa palalitonan, ang iya mga saser-

dote kag ang iya mga dunganon upud
sa iya.

4 I Kay ngaa bala nagahimaya ka sa

mga nalupyakan, sang imo mga nalup-
yakan nga nagailig, anak nga babae nga
dimatutum, nga nagasaligka sa iya mga
bahandi, kag nga nagasili7ig :

" Sin-o
bala ang magakari batok sa akon ?

"

5 Yari karon, siling sang Ginoo nga
si lehoba sang Sebaot, pagapakarion ko
sa ibabaw nimo ang kakugmat, gikan sa
tanan nga mga palibot mo. Kag paga-
panobolon kamo ang tagsatagsa sa iya
atubangan, kag wala sing sin-o nga ma-
gatipon sang mga manugpalagyo.

6 Apang sa tapus sini pagapabalikon
ko ang mga bihag sang mga inanak sang
Amon, siling ni lehoba.

Tagna batok sa tcga Edotninhon.

7 Nahanungud sa Edorn. Amo ining
ginasiling ni lehoba sang Sebaot : ^'Wa-
la na bala sing kaalam sa Teman ? Na-
dula na ang laygay sang mga mahang-
ponon, ang ila kaalam nadula.

8 Palagyo-kamo, talalikod-kamo, pa-

lanago-kamo sa kadadalman gid sang
inyo rnga puluy-an, mga pumuluyo sa

Dedan ; kay pagapakarion ko sa ibabaw
ni Esau ang iya kalalat-an, sa panag-on
nga pagaduawon ko sia.

9 Kon ang mga manugani sang ubas
mag-alabut sa imo, i indi bala sila maga-
bilin sing mga laghawon ? Kon ang
mga makawat sa kagab-ihon, iindi bala
magalaglag sila sa nagakaigo sa ila ?

10 Apang ginubahan ko si Esau, kag
nabuksan ko ang iya mga palanagoan.
Indi na sia makasarang sa pagpanago.
Ang iya kaliwatan, ang iya mga I'ltud,

ang iya mga kasilingan, ginpanghapay
sila, kag wala na sila.

11 Bayai ang imo mga ilo
;
pagasagu-

ron ko sila; kag sa akon magasalalig
ang imo mga balo nga babae

12 Kay amo ining ginasiling ni leho-

ba : Yari karon, ang mga wala maghu-
koni sa paginum sang tagayan, sa pag-
kamatuud gid magaiiinum sila saiya;
busa ikaw i mangiiigawas ka bala subung
nga walay sala? Indi ka pagabilangon
nga walay sala, kondi nga ktnahangian
nga mag-inum ka sa iya.

13 Kay tungud sa akort gid nagsurnpa
ako, siling ni lehoba, nga s: Bosra ma-
ginkahapayan, kahuluy-an, kahanaya-
kan, pinapakamalaat, kag nga ang tanan
niya nga mga kabanwaanan manginka-
muhaymuhayan nga dayon.

14 Ang isa ka pahibalo nabatian ko
nga gikan kay lehoba, kag ginpadala ang
manugbalita sa tunga saiig mga kalawo-
han, nga nagasiling : " Tilipon-kamo
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kag kari-kamo batok sa iya, kag tilin-

dug-kamo sa pagpakfg-away."
T5 Kay yari karon, ginhimo ko ikaw

nga diyotay sa tunga sang mga kata-

wohan, nga ginatamay ka sa tunga sang
mga tawo.

t6 Ang kakulba nga ginpukaw mo,
ang palabilabi sang imo tagiposoon nag-
sugyot sa imo, ikaw, nga nagapuyo
sa mga gikab sang mga pil-as, ikaw nga
ginhakus mo ang putokputokan sang
bakolod. Bisan pa pagbayawon mo,
subung sang agila, ang imo pugad,
kubtub didto pagaitagbong ko ikaw,
siling ni lehoba.

17 Kag manginkahapayan ang Edom

:

bisan sin-o nga mag-agi nga malapit sa

iya, magakahibolong, kag magapanihol-
bangud sa tanan niya nga mga kalalat-

an.

18 Subung sang pagkaguba sang So-
doma, sang Gomora kag sang iya mga
kasilingan, siling ni lehoba, walay sin-o

nga magpuyo didto kag walay anak
sang tawo nga magapanlugayaw sa iya.

19 Yari karon, subung sang leon ma-
gasaka sia sa habok sang Jordan batok
sang halalban nga da5'on ; apang sa isa

ka pamisok pagapadalaganon ko sia

gikan didto, kag sa mapilian, magahatag
ako sing tulin nahanungud sa iya ; kay

I sin-o bala ang subung sa akon ? i kag
sin-o bala ang makapaatubang sa akon
sa hulukmanan, kag sin-o bala ang ma-
nugbantay nga sarang makatindug batok
sa akon ?

20 Tungud sini pamatii-ninyo ang ti-

notuyo ni lehoba, nga ginhimo niya na-
hanungud sa Edom, kag ang iya mga hu-
nahuna, nga nagapamalandong sia batok
sang mga pumuluyo sang Teman. Sa
pagkamatuud gid, pa'^aguyoron sila su-

bung sang mga labing magamay nga
mga obeha. Sa pagkamatuud, pagalag-
lagon niya ang halalban upud sa ila.

21 Sa daguhub sang ila pagkaholog
ang duta nagkurug. Ang ila singit, ang
kagahud nabatian sa dagat nga Mapula.

22 Yari karon, magatumbo kag ma-
galupad sia subung sang agila, kag ma-
gahumlad sia sang iya mga pakpak sa
ibabaw satig Bosra. Kag sa sadtong
adlaw ans tagiposoon sang mga maisug
sa Edom manginsubung sang tagiposoon
sang babae sa iya kasakit.

Tagoa batok sa Damasko.

23 Nahanungud sa Damasko. Ginpa-
kahuy-an ang Hamat kag ang Arpad,
kay nagpakabati sila sing mga malain
nga balita : ginapunaw sila. Sa dagat
may kagumon ; indi sia sarang makapa- j
himunong. I
24 Nagaluya ang Damasko ; nagatali- I

kod sa pagpalagyo, kag ginadakup sia I
sang kakulba. Ang kahul-anan kag
ang mga kasakit nagapakibang sa iya,

subung sang babae nga nagaanak.
25 I Paano bala nga ginbayaan nila,

ang banwa sa pagdayaw, ang banwa
sang akon kalipay ?

26 Ngani, ang iya mga pamatan-on
magakalapukan sa iya mga balaligyaan,
kag ang tanan nga mga tawo sa pag-
awayan magakalawala sa sadtong ad- Jt

law, siling ni lehoba sang Sebaot. ^
27 Kag pagatutdan ko sing kalayo ang

kuta sang Damasko, nga pagaupuron
niya ang mga balay nga harianon sa

Ben-Hadad.

Tagna batok sa Arabia.

28 Nahanungud sa Kedar kag sa mga
ginharian sa Hasor, nga ginpilas sila ni

Nabukodonosor, nga hari sa Babilonia :

Amo ining ginasiling ni lehoba : Tilin-

dug-kamo, talaklad-kamo batok sa Ke-
dar, kag laglaga-ninyo ang mga inanak
sang Sidlangan.

29 Pagkuhaon ang iya mga layang-
layang kag ang iya mga kahayupan

;

pagpanguhaon ang iya mga kum.bung,
kag ang iya mga kasangkapan, kag
ang iya mga kamelyo, kag magsingit
batok sa ila: "Kakulba sa tanan nga
mga duug."

30 Palalagyokamo, paggamohon gid

kamo, tagoa-ninyo sang inyo puluy-an
sing madalum gid, mga pumuluyo sa

Hasor, siling ni lehoba ; kay si Nabuko-
donosor, nga hari sa Babilonia, naghimo
sing tinutoyo batok sa inyo, kag batok
sa inyo nagapamalandong sia sing huna-
huna.

31 Tilindug-kamo, taklad-kamo nayon
sa katawohan, nga nagaagum sing paghi-

daet kag nga nagakabuhi sing masina-
lig-on, siling ni lehoba. Wala sia sing

mga gawang, bisan mga pintal, nga na-

gapuyo sia sa kamuhaymuhayan.
32 Ang ila mga kamelyo pagaation
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kag ang kadamuon sang ila rnga ka-

hayupan pagakuhaon subung nga ina-

gaw. Pagapaalaplaagon ko sila sa tanan
nga mga hangin, ang mganagaulobsang
ila hohok, kag ginapakari kosa tanan nga
raga kilid ang ila kalalat-an, si ling ni

lehoba.

33 Kag ang Hasor manginpuluy-an
sang mga sakal, ang kahapayan sa giha-

pon. Wala sing sin-o nga magapuyo
didto kag walay anak sang tawo nga
magapanlugayaw sa iya.

Tagna batok sa Persia.

34 Ini amo ang polong ni lehoba, nga
nag-abut kay leremias, nga manalagna,
nahanungud sa Elam, sa kamunoan sang
paghari ni Eedekias, nga hari sa luda,

nga nagasiiing :

35 Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot : Yari karon, pagabalionko
ang pana ni Elam, ang mga panganay
sang ila kabakuran.

36 Kag pagapakarion ko sa ibabaw
sang Elam ang apat ka hangin, sang
mga apat ka bahin sang langit. Paga-
alaplaagon ko sila sa sining tanan nga
mga hangin, kag walay katawohan nga
didto indi mag-alabut ang mga manug-
palagyo gikan sa Elam.

37 Kag pagahimoon ko nga si Elam
maboong sa kahadluk sa atubangan sang
m.ga kaaway, sa atubangan sang mga
nagapalangita sang iya kabuhi : pagapa-
karion ko ang kalainan sa ibabaw nila,

ang kasingkal sang akon kaakig, siling

ni lehoba ; kag pagaipadala ko sa olehe
nila ang hinganiban tubtub nga maupiid
ko sila.

38 Kag pagaibutang ko ang akon
lingkoran nga harianon sa Elam, kag
pagalaglagon ko didto ang hari kag ang
dunganon, siling ni lehoba.

39 Apang mahanabu, sa kaolehian
nga mga adlaw, nga pagapabalikon ko
ang mga bihag sang Elam, sihng ni

lehoba.

Tagna batok sa Babi Ionia.

cpv ANG polong nga ginmitlang ni
"^^yJ lehoba batok sa Babilonia, batok
sa duta sang mga Kaldeinhon, tungud
kay leremias nga manalagna.

2 Ibantala-ninyo sa tunga sang mga
katawohan, kag ipahibalo-ninyo ; pala-

tindug-kamo sing bandera; ipahibalo
ninyo, kag indi ninyo pagtagoon ini

;

isiling-ninyo : Kinuha na ang Babilonia.
Ginpakahuy-an si Bel, ginguba na si

IMerodak. Ginpakahuy-an sila, ang ila

mga diosdios, ginpamoong ang ila mga
larawan.

3 Kay nagtaklad batok sa iya ang isa

ka katawohan gikan sa Aminhan, nga
pagaibutang niya ang ila duta sa kaha-
payan, kag wala na sing pumuluyo sa
iya : ang rnga tawo subung man ang
mga kasapatan nagpalalagyo ; nagtala-
liwan sila.

4 Sa sadtong mga adlaw kag sa sad-
tong panag-on, siling ni lehoba, magaa-
labut ang mga inanak ni Israel, sila kag
ang mga inanak ni luda sing tingub

;

magakalari sila, nga nagalalakat kag na-
gahilibi, kag magapalangita sila kay le-

hoba, nga ila Dios.

5 Magapalamangkot sila tungud sang
dalan sa Sion, nga magabalalikid diri

sang ila mga nawung, nga nagasililing \

" Kari-kamo, kag magilimpon - kamo
kay lehoba sa katipan nga walay ka-
tapusan, nga indi nga mas-a hikalim-
tan."

6 Ang akon banwa among pinanung
sang mga obeha nga nadula, nga ang
iya mga manugbantay nagpataiang sa
ila kag nagpaisol sa ila sa mga kabu-
kiran ; nagalalakat sila sa bukid pa ba-
kolod, nagkalalipat sila sang ila duug
nga palahuwaj'^an.

7 Ang tanan nga makakita sa ila, na-

gahalonhon sa ila kag nagasililing ang
ila mga kasumpung :

" Indi kami pa-

gakabigon nga mga makasasala," kay
sila nagpalakasala batok kay lehoba, nga
Puluy-an sang katarungan, kay lehoba,
nga Paglaum sang ila mga ginikanan.

8 Palagyo-kamo gikan sa tunga sang
Babilonia, kag halin-kamo sa duta sang
mga Kaldeinhon, kag pagpanginsubung-
kamo sang mga kanding nga lalaki sa
atubangan sang pinanung.

9 Kay yari karon, pagapukawon ko
kag pagapakarion ko kutub sa duta sa

Aminhan batok sa Babilonia ang isa

ka katipunan sang dalagku nga mga ka-

tawohan, nga magapahamtang sing pa-
sunud batok sa iya; kag pagakuhaon
sia. Ang ila mga baslay subung sila

sang ila sang maisug nga sampaton

:

wala sing isa nga magabalik sa walay
pulus.
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10 Kag ang Kaldea pagaibutang nga
alatihon, kag ang tanan nga magaati sa

i5'a manginbusug, siling ni lehoba.

11 Hoo, magkasadya-ka, hoo, mag-
kalipay-ka, katawohan nga nagahublas
sang akon panublion. Maglumpatlum-
pat-ka subung sang tinday sang baka
nga nagatapak sang linasati, kag maghi-
rihiri-ka sabung sang mga gamhanan
nga kabayo.

12 Ang inyo iloy ginapakahuy-an gid,

ginapasalimoang ang nagpanganak sa

inyo ; yari karon ang palaabuton sang
mga katawohan : ang isa ka kahanaya-
kan, ang isa ka duta nga mamala, kag
ang isa ka kamingawan.

13 Tungud sang kaakig ni lehoba indi

sia mapuy-an, kag manginhinapay la-

mang sia nga bug-os; ang tanan nga
magaagi malapit sa Babilonia magaka-
hanguyos kag magapaniholbangud sang
tanan niya nga mga kalalat-an.

14 Palahamtang-kamo sing pasunud
batok sa Babilonia, sa palibot, tanan
kamo nga mga nagapasantig sang pana.

Pana-kamo batok sa iya, indi kamo
magkalahilak sang mga baslay, kay na-

kasala sia batok kay lehoba.

15 Silingit-kamo batok sa iya sa pali-

bot. Ginatugyan niya ang iya mga ka-

mut ; nagakalapukan ang iya mga sadsa-

ran
;
ginpanguba ang iya mga kuta, kay

pagtimalus ini ni lehoba. Tilimalus-

kamo sa iya ; himoa-ninyo sa iya subung
sang ginhimo niya.

16 Utda-ninyo sa Babilonia ang ma-
nugtanum, kag ang nagakaput sang ga-

iab sa panag-on sang ani. Sa atuba-

ngan sanghinganiban nga mabangisang
tagsatagsa magbalik sa iya banwa, ang
tagsatagsa magpalagyo sa iya duta.

17 Si Israel among obeha nga talang,

nga ginlagas sia sang mga leon : ginha-

lonhon sia sing una sang hari sa Asur ;

apang ining katapusan, si Nabukodo-
nosor, nga hari sa Babilonia, nagboong
sang iya mga tul-an.

18 Ngani, amo ining ginasiling ni

lehoba sang Sebaot, nga Dios ni Israel

:

Yari karon, ako magasilot sang hari sa

Babilonia kag sa iya duta, subung sang
pagsilot ko sa hari sa Asur.

19 Kag pagapabalikon ko si Israel sa

iya mga halalban : magahalab sia sa

Karmeio kag sa Basan, kag sa bukid ni

Epraim, kag sa Galaad mabusug ang
iya kalag.

20 Sa sadtong mga adlaw kag sa sad-

tong panag-on, siling ni lehoba, ang ka-
lainan ni Israel pagapangitaon, apang
sia walfi na, kag ang m.ga sala ni luda,

indi makit-an ; kay pagapatawaron ko
ang akon mga girabilin, sa nabilin.

21 Nahanungad sang duta nga dapli

nga malalison, taklad-ka batok sa iya, kag
nahanungud sang mga pumuluyo nga sa

pagsilot, lagsa sila sa hinganiban kag
pagtagudilian sila, siling ni lehoba, kag
himoa sono sang tanan nga akon gin-

sogo sa imo.
22 May kagahud sang inaway sa duta,

kag daku nga kagulub-an.

23 iPaano bala nga ginbaii kag
ginboong ang pakang sang bug-os nga
duta ? I Paano baia nga nahimo ang
Babilonia nga kahapayan sa tunga sang
mga katawohan ?

24 Ginladlaran ko ikaw sing siod,

kag nadakup ka sa iya, Babilonia, kag
bisan pa sa wala mahibaloi, nakita ka,

kag bisan pa nadakup ka, kay nagpa-
kigsuay ka kay lehoba.

25 Ginbuksan ni lehoba ang iya ba-

handi, kag ginkuha nij^a didto ang mga "

hinganiban sang iya kasingkal ; kay ang
Ginoo nga si lehoba sang Sebaot nga
may iya sini nga kasuayon batok sa

duta sang mga Kaldeinhon.

26 Kari-kamo batok sa iya kiitub sa

mga ukbung sang duta. Buksi-ninyo ang
iya mga tambobo ; tiponon-ninyo sia

subung nga mga inupung kag pagta-

gudilian ninyo sia, nga wala sing bisan

ano nga mabilin sa i3^a.

27 Pilasa-ninyo ang tanan niya nga
mga tinday nga lalaki sang. baka, nga
magdulhog sila sa ihawan. jKailo sila !

Kay nag-abut na ang ila adlaw, ang
panagon sang pagduaw sa ila.

28 Ginapamatian ang tingug sang
mga nagapalalagyo, sang mga manugli-

kav/ gikan sa duta sa Babilonia, nga
nagabalita sa Sion sang pagtimalus ni

lehoba, nga aton Dios, sang pagtimalus

sang iya Simbahan.

29 Patipuna batok sa Babilonia ang
mga manugpana, ang tanan nga mga
nagasanting sang pana. Ipahamtang-
ninyo ang dulugan batok sa iya sa pali-

bot, nga wala sing bisan sin-o nga maka-
likaw ; bayari sia sono sang iya binuha-

tan : sono sa tanan nga ginhimo niya,

himoa ninyo sa iya, kay nagpalabilabi
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sia batok kay lehoba, batok sa Balaan ni

Israel.

30 Tungud sini ang iya mga pamatan-
on magakalapukan sa iya mga balaligya-

an, kag arg tanan niya rga mga tawo
sa pag-awayan pagapapgwalaon sa sad-

toRg adlaw, siling ni lehoba.

31 Yari karon ako tmgakari batok sa

imo, Palabilabihon, siiing sang Ginoo
nga si lehoba sang Sebaot ; kay nag-abut
na ang imo adiaw, ang panag-on rga
gi.iaduaw ko ikav»\

32 Kag ang Palabilabihon maka-
sandad kag mapukan, kag wala sing
bisan sin-o nga magpatindug sa iya.

Kag pagatutdan ko sing kalayo ang iya
mga kabanwaanan, nga magahalunhon
sang tanan nga mga palibot niya.

33 Amoiningg'nasilingni lehoba sang
Sebaot: Ginparnigos ang m.ga inanak
ni Israel kag ang mga inanak ni luda
sing tingub ; kag ang tanan nga mga
nagdala sa ila nga mga bihag, gina-

pungan sila nila, kag nagadumili sila sa

pagbuhi sa ila.

34 Ang ila Manunubus amo ang Ma-
kusiig. Si lehoba sang Sebaot amo ang
iya ngalan. Magatabang sia, magata-
bang sia sang kasaba nila, sa pagpali-
nong sang duta, kag sa paggamo sang
mga pumuluyo sa Babilonia.

35 i
Hinganiban sa ibabaw sang mga

Kaldeinhon ! siling ni lehoba, kag sa

ibabaw sang mga pumuluyo sa Babi-
lonia, kag sa ibabaw sang iya mga
dunganon, kag sa ibabaw sang iya mga
manginalamon.

36 i
Hinganiban sa ibabaw sang mga

palahambal nga walay pulus ! kag ma-
pahayag nga mga buangbuang sila.

i
Hinganiban sa ibabaw sang iya mga

maisug, kag magkalakugmat sila !

37 i
Hinganiban sa ibabaw sang iya

mga kabayo kag sa ibabaw sang iya mga
kanga, kag sa ibabaw sang bug-os nga
banwa nga kalibugan, nga yara sa tunga
niya ! kag manginsubung sila sang mga
babae. j Hinganiban sa ibabaw sang iya
mga bahandi ! kag pag-atihon sila.

38 j Kamala sa ibabaw sang iya mga
tubig ! kag magmalala sila. Kay duta
ini sang mga larawan nga tinigban, kag
nagabuluang sila sa ila mga diosdios nga
inugpahadluk.

39 Tungud sini, didto magapuluyo
ang mga sapat sang mga kabanayakan
upud ang mga sapat nga manuguwang

;

magapuluyo man sa iya ang mga
abestrus ; kag indi na sia pagapuy-an sa
gihapon, kag sa kaliwatan kag sa kali-

watan wala sing magapuyo sa iya.

40 Subung sang pagguba sang Dios
sang Sodoma, sang Gomora kag sang iya
mga kasilingan nga mga kabanwaanan,
siling ni lehoba, w-alay sin-o nga
magapuyo didto kag walay anak sang
tawo, nga magapanlugayaw sa iya.

41 Yari karon, nagaabut ang isa ka
banwa sang Aminhan, kag ang isa ka
daku nga katawohan, kag madamu nga
mga hari ang ginapukav/ sa mga kaida-
dalman sang duta.

42 Nagakaput sila sing pana kag sing
bangkaw ; mga mapintas sila, kag v/ala

sila sing kahanoklog ; ang ila tingug
magangurob subung sang dagat ; maga-
salakay sila sa ibabaw sang mga kabayo

;

masangkapan sila subung sang tawo sa
pag-awayan batok sa imo, anak nga
babae sang Babilonia.

43 Nabatian ang iya hinigung sang
hari sa Babilonia, kag nanginmaluya
ang iya mga kamut ; ang kalilisdan
nagadakup sa iya, ang isa ka kalilisdan
subung sang iya sang babae nga naga-
anak.

44 Yari karon, subung nga leon na-
gasaka sia sa habok sang lordan batok
sa halaban nga dayon ; apang sa isa ka
pamisok pagapadalaganon ko sila gikan
didto, kag sa mapilian, magahatag ako
sing tulin nahanungud sa iya. Kay i sin-o

bala ang subung sa akon, kag sin-o bala
ang magapaatubang sa akon sa huluk-
manan ? kag l sin-o bala ang manug-
bantay nga makatindug batok sa akon ?

45 Tungud sini, pamatii-ninyo ang
tinotuyo ni lehoba, nga ginhimo niya
batok sa Babilonia, kag ang ij'a mga
hunahuna nga ginpamalandong batok
sang duta sang mga Kaldeinhon. Sa
pagkamatuud gid pagaguyoron sila su-

bung sang labing magamay nga obeha.
Sa pagkamatuud, pagalaglagon niya ang
ila mga halalban upud sa Pa.

46 Sa siningit sang: "f'Nakuhaang
Babilonia !

" ang duta nagakurug, kag
ang kagahud niya nabatian sa tunga
sang mga katawohan.

Ci AMO ining ginasiling ni lehoba

:

^
» yari karon nga ginapatindug ko

' ang isa ka hangin nga raanuglaglag
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batok sa Babilonia, kag batok sa mga
pumuliiyo sa Lebkama.*

2 Kag magapadala ako sa Babilonia
sing mga durauluong nga magapaha-
ngin sa iya kag pagahapayon nila ang ila

duta, kay manginbatok sila sa iya sa

palibot sa adlaw sang kalainan.

3 Ang manugpana magsanting sang
iya pana batok sa nagapasanting, kag
batok sa nagatindug sing palabilabihon
sa iya limbutong; indi ninyo pagpata-
waron ang ila mga pamatan-on ; tagu-
dilian-ninyo ang tanan niya nga kasol-

dadosan:

4 Magkalapukan ang mga tawo nga
patay sa duta sang mga Kaldeinhon, kag
ang mga pilason sa iya mga dalan.

5 Kay si Israel kag si luda indi gina-

balo sang ila Dies nga si lehoba sang
Sebaot ; bisan pa ang ila duta napuno
sang sala batok sa Balaan ni Israel.

6 Palagyo-kamo gikan sa tunga sang
Babilonia, kag magluwas-kamo ang tag-

satagsa sang iya kaiag, agud nga indi

kamo magkaladula bangud sang ila ka-

lainan ; kay arao ini ang panag-on sang
pagtimalus ni lehoba : pagahatagan niya
sia sang iya balus.

7 Nangintagayan nga bulawan ang
Babilonia sa kamut ni lehoba, nga naga-
hubug sang bug-os nga duta. Sa iya

alak nagilinum ang mga katawohan

;

ngani nagbuluang ang mga katawohan.
8 Sa hinali naholog ang Babilonia

kag nalaglag. Uluwang-kamo sa iba-

baw niya. Kuluha-kamo sing ihalaplas

nga sa iya kasakit ; ayhan magaayo sia.

9 "Ginbuut naton nga mag-ayo ang
Babilonia, apang wala sia mag-ayo.
Bayai-ninyo sia, kag magpalauli-kita
ang tagsatagsa sa iya duta; kay nag-
abut tubtub sa langit ang iya paghukom,
kag ginbayaw sia tubtub sa mga
panganud.

10 Ginpagowa ni lehoba ang aton mga
katarungan. Kari-kamo, kag isugid na-

ton sa Sion ang binuhatan ni lehoba,
nga aton Dios."

11 Nisnisi-ninyo ang mga baslay, kag
himun-i-ninyo ang kadamuon sang mga
taming. Ginpukaw ni lehoba ang espi-

ritu sang mga hari sa Media ; kay ang
iya tinotuyo batok sa Babilonia sa

* Lebkama, ang kasingkasing sang
akon mga kasumpung; ngalan sang
Kaldea.

paglaglag sa iya ; kay pagtimalus ini ni

lehoba, pagtimalus sang iya Simbahan.
12 Palatindug-kamo sing bandera sa

ibabaw sang mga kuta sang Babilonia.
Bakura-ninyo angbantay, butangi-ninyo
sing mga bantay, aman-kamo sing mga
puut ; kay si lehoba gid nagahimo
sing tinotuyo, kag pagaibatang niya sa

buhat ang iya ginmitlang nahanungud
sang m.ga pumuluyd sa Babilonia.

13 Ikaw nga nagapuyo sa luyo sang
madamu nga mga tubig, nga nagabugana
sa mga bahandi, nag-abut na ang imo
katapusan, ang takus sang imo mga
kapuslanan.

14 Si lehoba sang Sebaot nagsumpa
tungud sa iya gid : Hoo, sa pagkama-
tuud, pagapun-onko ikaw sing mga tawo,
subung sang mga apan, kag magasilinin-
git sila batok sa imo.

15 Sia amo ang naghimo sang duta
sa iya gahum, ang nagtukud sang kali-

butan sa iya kaalam kag naghumlad
sang mga kalangitan sa iya ihibalo.

16 Sa huni sang iya tingug nagahimo
sing kagahud sa mga tubig sang langit

;

kag nagapasaka sia sang mga alisngaw
gikan sa ukbung sang duta; sia nagahi-
mo sang mga kilat nga sa ulan, naga-
kuha sia sang hangin sa iya mga
bahandi.

17 Ang tanan nga tawo tama ka bu-
angbuang sa pagkilala sang bisan ano;
ang tanan nga manugtunaw ginapaka-
huy-an sa iya larawan nga tinigban, kay
butig lamang ang ila mga larawan nga
tinunaw ; nga wala sing espiritu sa ila.

18 Mga kadayawan lamang sila, bi-

nuhatan sa mgapaguligyat: sa panag-on
sang pagduaw sa ila, magakaladula sila.

19 Indi subung sa ila ang Pahat ni

lakob; kay amo sia ang Manughuman
sang tanan, kag si Israel amo ang sung-

kod sang iya panublion. Si lehoba
sang Sebaot amo ang iya ngalan.

20 Ikaw am.o nga sa akon ang dakung
pakang, ang mga hinganiban sa pag-
awayan ; kag tungud sa imo ginadug-
mok ko ang mga katawohan, kag tungud
sa irao ginalaglag ko ang mga ginha-

rian;
21 Kag tungud sa imo ginadugmok

ko ang mga kabayo kag ang manugka-
bayo sa iya, kag tungud sa imo gindug-

mok ko ang kanga kag ang nagasaka
sa iya

;

22 Kag tungud sa imo ginadugmok
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ko ang mga lalaki kag ang mga babae,
kag tungud sa imo ginadugmok ko ang
tigulang kag ang bata, kag tungud sa

imo ginadugmok ko ang olitawo kag
ang dalaga ;

23 Kag tungud sa imo ginadugmok ko
ang manugbantay kag ang iya pina-

nong; tungud sa imo ginadugmok ko
ang mangunguma kag ang iya singkaw
sa buylog sang mga baka ; kag tungud sa

imo ginadugmok ko ang gobernador
kag ang mga punoan.
24 Kag pagabaiusan ko angBabilonia,

kag ang tanan nga mga pumuluyo sa

Kaldea, sang tanan nga kalainan nga
giniiilimo nila sa Sion sa atubangan
sang inyo mga mata, siling ni lehoba.

25 Yari karon, ako nagaabut batok sa
imo, bukid nga manuglaglag, siling ni

lehoba, ikaw nga ginalaglag mo ang
bug-03 nga duta ; kag ginauntay ko ang
akon kamut sa ibabaw nimo, kag gina-

paligid ko ikaw sa imo mga pil-as, kag
ginahimo ko ikaw nga bukid nga
inupiid.

26 Kag wala na sing magakuhasa imo
sing bato nga sa pamusud, bisan bato
nga sa sadsaran ; kondi manginkahapa-
yan ka nga dayon, siling ni lelioba.

27 Halayaw-kamo sing bandera sa

duta, palatunog-kamo sing budyong sa

mga katawohan, pahanungud-kamo
sing mga katawohan batok sa iya.

Tilingub-kamo batok sa iya sang mga
ginharian sa Ararat, sa Mini, kag sa

Askenas : sogo-kamo batok sa iya
sing mga pangolo, pataklara-ninyo ang
mga kabayo subung sang mga apan nga
tunukon.
28 Pahanungud-kamo batok sa iya

sang mga katawohan, sang hari sa Me-
dia, sang iya mga gobernador, kag sang
tanan niya nga mga punoan kag sang
bug-OS nga duta sang iya pagkaginoo.
29 Kag nagakurug ang duta kag

nagakasakit, kay ginapanghikot batok
sa Babilonia ang mga tinotuyo ni

lehoba, sa paghimo sang duta sa Babi-
lonia nga kahapayan, nga walay
pumuluyo.

30 Ang mga maisug sa Babilonia
nagbiliya sa pag-away ; nagapalahi-
muyong sila sa ila mga kuta ; naubus ang
ila kabakuran, nanginbabae sila. Gin-
panutdan ang ila mga balay, ginpamali
ang ila mga pintal.

31 Ang mga manugdalagan kag ang

maaugbalita nagadalagan sa pagsugata
ang isa sa isa sa pagbalita sa hari sa

Babilonia nga ang iya banwa ginkuha
sa tanan nga mga bahin

;

32 Kag nga ginpanguha ang mga
tabokan, kag ginpanunug sa kalayo ang
mga punong, kag ginpangulbaan ang
mga tawo sa pag-awayan.

33 Kay amo ini ang ginasiling ni leho-
ba sang Sebaot, nga Dios ni Israel

:

Ang anak nga babae sang Babilonia
subung sia sang linasan sa panag-on sa
paglinas sa iya; sa diyotay pa, kag
magaabut sa iya ang panag-on sang
ani.

34 Ginhalonhon kita, ginpapas kita ni

Nabukodonosor, nga hari sa Babilonia,

ginbayaan kita niya subung sang sulud-

lan nga walay suliid
;
gintulon niya kita

subung sang dragon, napuno ang iya

tiyan sang akon mga kalipayan, kag gin-

tabog kita niya.

35 " Ang pagpigos nga nahimo sa

akon, kag ang akon unud magamangin
sa ibabaw sang Babilonia," magasiling
ang pumuluyo nga babae sa Sion ; kag
" ang akon dugo magmangin sa ibabaw
sang mga pumuluyo sa Kaldea," maga-
siling ang lerusalem.

36 Ngani, amo ini ang ginasiling ni

lehoba.: Yari karon, ako nagaapin
sang imo kasaba, kag ginahimo ko ang
imo pagtimalus; kag ginapamala ko
ang iya dagat, kag ginapahubas ko ang
iya tuburan.

37 Kag mangintinumpoktumpok nga
bato ang Babilonia, puluy-an sang mga
sakal ang isa ka kahapayan, duug nga
natugyan sa mga panihol, nga walay
pumuluyo.

38 Sing tingub nagangulurub sila

subung sang mga tutuy sang leon, na-

gangulurub sila subung sang mga mag-
amay sang mga leon.

39 Sa ila kainit, ginapainum ko sila

;

kag ginapahubug ko sila, agud nga
magkalasadya sila, kag nga magtololog
sila sing katologon nga walay katapusan,
kag indi na sila magmalata, siling ni

lehoba.

40 Ginapadulhog ko sila subung sang
mga kordero sa ihawan, subung sang
mga karnero upud ang mga kanding
nga lalaki.

41 I Paano bala ang pagkuha kay
Sesak ? i Paano bala ang pagkuha sang
pagdayaw sang bug-os nga duta?
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I Paano bala ang pagkahapay sang Babi-

lonia sa tunga sang mga katawohan ?

42 Nagsagnap ang dagat sa ihabaw
sang Babilonia ; sa kagunion sang iya

mga kaba'uran gintabunan sia.

43 Nanginkahapayan ang iya mga
kabanwaanan, ang isa ka duta nga
kigas kag mga kamingawan, mga duug
nga wal^ sing magapuj'o kag nga sa

ila wala sing anak sang tawo nga
mag-agi.

44 Kag pagasilotan ko si Bel sa Babi-

lonia, kag pagapagowaon ko sa iya ba-

ba ang iya gintulon, kag indi na gid

magaduguk sa iya ang mga katawohan.
Ang amo gid nga kuta sa Babilonia
napukan.

45 Gulowa-kamo sa tunga niya,

banwa ko, kag panginluwas-kamo, ang
tagsatagsa sang iya kabuhi, sa kasingkal

sang kaakig ni lehoba.

46 Kag dili magmaluya ang inyo

tagiposoon, kag dili kamo magkalahad-
luk bangud sang kagahud nga paga-
pamatian sa duta, sang sa isa ka tuig

magaabiit ang kagahud, kag sa olehe

ang isa ka kagahud sa isa ka tuig, kag
may paglugossa duta, ang manuggahum
batok sa manuggahum.

47 Tungud sini, yari karon, naga-
alabut ang mga adlaw nga pagasilotan

ko ang mga larawan nga tinigban sa

Babilonia, kag ang bug-os niya nga
duta pigapakahuy-an, kag ang tanan
niya nga mga pilason sa kamatayon
magakalaholog sa tunga niya.

48 Kag ang mga langit kag ang duta,

kag ang tanan nga yara sa ila, magahu-
lugyaw sa ibabaw sang Babilonia ; kay
gikan sa Aminhan magaalabut batok
sa iya ang mga manughapay, siling ni

lehoba.

49 Subung nga ang Babilonia nag-

papukan sang mga pilason sa kamata-
yon sa Israel, amo man tungud sa

Babilonia magakalapukan ang mga pila-

son sa kamatayon sa bug-os nga duta.

50 Mga nakapalagyo sa hinganiban,

lalakat-kamo, ayaw kamo pagdulog.
Palanumdum-kamo kutub sa malayo
kay lehoba, kag ang Jerusalem paghup-
tan sang inj^o mga tagiposoon.

51 Ginapakahuy-an kita, kaynabatian
naton ang pasipala ; ang pagsalimuang
nagtabon sang aton mga nawung, kay
nag-alabut ang mga dumuluong batok

sa mga balaan nga Puluy-an sang Balay
ni lehoba,

52 Tungud sini, yari karon, nagaala-
but ang mga adlaw, siling ni lehoba,

nga pagasilotan ko ang i5^a mga lara-

wan nga tinigban kag nga sa bug-os
niya nga duta magapalanangis ang mga
pilason sa kamatayon.

53 Kon magbayaw ang Babilonia
tubtub sa langit, kag kon maghimo sia

nga dimalambut sang kataason sang iya

kabakuran, magaalabut sa iya gikan sa

akon ang mga manughapay, siling ni

lehoba.

54 Ang isa ka pagsingit ginapama-
tian sa Babilonia, kag isa ka daku nga
kagulub-an gikan sa duta sang mga Kal-
deinhon

;

55 Kay pagahapayon ni lehoba ang
Babilonia, kag pagapahipuson niya ang
iya daku nga tingug; kag magangu-
rub ang ila mga kabaluran, subung
sang dalagku nga mga tubig ;

ginapa-

matian ang dinaguhub sang ila mga
tingug.

56 Kay nagaabut ang manuglaglag
batok sa iya, batok sa Babilonia ; kag
ang iya mga maisug ginpangdakup ; ang
pana nila ginpamali. Kay si lehoba
among Dios sang mga balus ; magaha-
tag sia, magahatag sia sang nagakaigo.

57 Ginahubug ko ang iya mga
dunganonkag ang iya mga maalam,
ang iya mga gobernador, kag ang
iya mga punoan, kag ang iya mga
makusug : kag magatololog sila sa dayon
nga katologon, kag indi na sila magraa-
lata, siling sang Hari, nga ang iya nga-

lan amo si lehoba sang Sebaot.

58 Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot : Ini nga kuta sa Babi-

lonia nga tama ka masangkad pagapa-
nason sing bug-os, kag ang iya mga
gawang nga tama ka mataas pagasu-

nugon sa kalayo, sa bagay nga nagpa-
langabudlay unta sing walay pulus ang
mga banwa kag ang mga katawohan
nga sa kalayo, kag pagalapyoon sila.

59 Ang polong, nga ginsogo ni lere-

mias, nga manalagna, kay Seraia, nga
anak ni Neria, nga anak ni Maasia, sang

nagaiipud sia kay Sedekias, nga hari sa

luda, sa Babilonia, sang ikap-at ka tuig

sang iya paghari : kag si Seraia amo
ang pangolo nga tulugyanan sang dulu-

lugan.

60 Kag ginsulat ni leremias sa isa ka
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tolon-an ang tanaii nga kalainan nga
magaabut sa Babilonia, ining tanan
nga mga polong nga napanuiat nahanu-
ngucl sa Babilonia.

61 Kag si leremias nagsiling kay
Seraia :

" Kon mag-abut ka sa Babi-
lonia, tatapa nga magbasa ka sining

tanan nga mga polong.
62 Kag magasiling ka : lehoba, ikaw

naghambal nahanuugud sini nga dtiug

nga pagalaglagon mo sia, tubtub nga
wala na sa iya sing mga pumuluyo,
kutub sa tawo tubtub sa sapat, kondi
nga sa gihapon manginkahapayan.

63 Kag kon makatapus ka sa pagbasa
sini nga tolon-an, pagahigtan rao sia

sing isa ka bato, kag igahaboy mo sia

sa tunga sang Euprates.

64 Kag magasiling ka : Subung sini

pagpasalupon angBabilonia, kag indi na
makatindug liwan, bangud sang kalai-
nan, nga pagapakarion ko sa ibabaw
niya kag pagapalapyoon sila." Tubtub
diri ang mga polong ni leremias.

Paglibof, pagkuha kag paglaglag sa ierusalem.

CQ SI Sedekias nagaedad sing duha^^ ka pulo kag isa ka tuig, sang
pagsugud niya sa paghari, kag naghari
sia sing napulo kag isa ka tuig sa Ieru-

salem, kag ang ngalan sang iya iloy amo
si Hamutal, nga anak ni leremias, nga
taga-Libna.

2 Kag ginhimo niya ang malain sa
mga mata ni lehoba, sono sa tanan nga
ginhimo ni loiakim.

. 3 Kay bangud sang kaakig ni lehoba
batck sa Ierusalem kag luda, tubtub
nga gintabog niya sila sa iya atubangan,
naglalis si Sedekias batok sa hari sa
Babilonia.

4 Kag nahanabu, sa ikasiam ka tuig
sang iya paghari, sa bulau nga ikapulo,
sa ikapulo sang bulan, nga si Nabuko-
donosor, nga hari sa Babilonia nag-
abut, sia kag ang tanan niya nga kasol-
dadosan, batok sa Ierusalem ; kag nag-
palahamtang sila sing dulugan batok sa
iya, kag nagpalatindug sila batok sa
iya sing mga kapag-unan sa palibot.

5 Kag nalibutan ang banvv^a tubtub
sang ikapulo kag isa ka tuig sang hari
nga si Sedekias.

6 Sa ikap-at ka bulan, sa ikasiam
sang bulan, naglandas ang gutum sa

banwa, kag wala na sing tinapay nga
sa banv/a sang duta.

7 Kag sang nahimo ang litik sa ban-
wa, kag nagpalagyo sa kagab-ihon ang
tanan nga mga tawo sa pag-awayan,
kag naggulowa sila sa banwa, sa dalan
sang gawang nga yara sa tunga sang
duha ka kuta, nga malapit sa katamnan
sang hari, sang yara na ang mga Kal-
deinhon batok sa banwa palibot, kag
nagpalakadto sila sa dalan sang kapa-
tagan.

8 Kag ang kasoldadosan sang mga
Kaldeinhon nagsunud sa hari, kag na-
lambut nila si Sedekias sa mga kapata-
gan sangleriko, kag nag-alaplaaggikan
sa iya ang bug-os niya nga kasoldadosan.

9 Kag gindakup nila ang hari kag
ginpataklad nila sia sa hari sa Babilonia,
sa Ribla, sa duta sa Hamat, nga didto
nagmitlang sila sing paghukom batok
sa iya.

iq Kag ginpugutan sang hari sa
Babilonia ang mga anak ni Sedekias sa
atubangan sang iya mga mata, kag gin-
pugutan man niya ang tanan nga mga
dunganon sa luda, sa Ribla.

1

1

Kag kay Sedekias ginlukat nila ang
mga mata, kag sang nagapus sia sang
mga lalikala nga tumbaga, ginpadala sia

sa Babilonia sang hari sa Babilonia,
kag ginbutang niya sia sa balay sang
bilangoan tubtub sa adlaw sang iya
kamatayon.

12 Kag sa bulan nga ikalima, sa
ikapulo sang bulan, nga amoi g ikapulo
kag siam ka tuig sang paghari ni
Nabukodonoior, nga hari sa Babilonia,
nagsulud sa Ierusalem si Nabusaradan,
nga pangolo sang mga bantay, nga na-
gatindug sia sa atubangan sang hari.

13 Kag ginsunog ni5'a ang Balay ni
lehoba, kag ang balay sang hari, kag
ang tanan nga mga kabalayan sa
Ierusalem, kag ang tanan nga mga
balay sang mga dunganon ginsunog
niya sa kalayo.

14 Kag ang tanan nga kasoldadosan
sang mga Kadeinhon, nga yadto upud
sang pangolo sang mga bantay, nagguba
sila sang tanan nga mga kuta sa Ieru-
salem sa palibot.

15 Kag nahanungud sang mga labing
imol sang banwa kag sang nabilin sang
banwa sang mga nagkaiabilin didto sa
banwa kag sang mga manugpalagyo,
nga nagsilimpon sa hari sa Babilonia,
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kag sang nagkalabilin sang kadam-an,
fjinpaliton sila ni Nabusaradan, nga pa-

ngolo sang mga bantay;
i6 Walay sapayaa sa tunga sang

mga labing imol sang duta ginpabayaan
ni Nabusaradan, nga pangolo sang mga
bantay, agud nga manginmanugubas kag
mga mangunguma sila.

17 Kag ginpamoong sang mga Kalde-
inhon ang mga haligi nga tumbaga nga
yadto sa Balay ni lehoba, kag ang mga
tulungtungan, kag ang dagat nga tum-
baga, nga yadto sa Balay ni lehoba

;

kag gindala nila ang tanan nila nga
tumbaga sa Babilonia.

18 Ginkuha man nila ang mga alabo-
ban kag ang mga sudsud, kag ang mga
kimpit, kag ang mga langalanga, kag
ang mga yahong kag ang tanan n-ga mga
gamit nga tumbaga, nga sa ila nagaala-
gad sila.

19 Kag ang mga tagayan, kag ang
mga insensario, kag ang mga yahong,
kag ang mga alabohan, kag ang sadngan
kag ang mga yahong, kag ang mga
tasa : ang tanan nga iDulawan, subung
nga bulawan, kag ang tanan nga pilak
subung nga pilak, ang tanan gindala
sang pangolo sang mga bantay.
20 NahanungLid sang duha ka haligi,

sang dagat nga bugtong kag sang
napulo kag duha ka baka nga tumbaga
nga yara sila sa duug sang mga tulung-

tungan, nga ginhimo sang hari nga si

Salomon sa Balay ni lehoba: wala sing
timbang nga sa tumbaga sining tanan
nga mga gamit.

21 Nahanungud sa mga haligi, ang
kataason sang isa ka haligi nangin-
napiilo kag walo ka maniko, kag ang
isa ka lubid nga napulo kag duha
ka maniko sarang makalibot sa iya
kag ang iya kadamul nangin apat ka
tudlo; bohoon sia.

22 Kag may isa ka oloolo nga tum-
baga sa ibabaw niya, kag ang kata-
ason sang tagsa ka oloolo lima ka-
maniko, kag sa ibabaw sang oloolo sa
palibot may isa ka linala kag mga
granada, ang tanan tumbaga; kag sa

ikaduka ka haligi may mga kaangay
upud ang mga granada.

23 May kasiaman kag anum ka mga
granada sa gowa : ang tanan nga mga
granada sa ibabaw sang linala among
isa ka gatus ang kadamuon sa palibot.

24 Kag ginkuha sang pangolo sang

mga bantay si Seraia, nga pangolo nga
saserdote, kag si Soponias, nga ikadu-
hang saserdote, kag ang tatlo ka bantay
sang atangan.

25 Kag sa banwa nagkuha sia sing isa

ka kapon, nga amo sia ang tinulinan
sang mga tawo sa pag-awayan, kag pito

ka tawo sang mga nagtan-aw sang
nawung sang hari, nga nakita sila sa
banwa; kag ang pangolo nga eskriba
sang kasoldadosan, nga tinulinan sang
paglista sang mga tinawo sang kadu-
taan, kag kan-uman ka lalaki sa tunga
sang banwa sang kadutaan, nga nakita
sila sa banwa.
26 Ginkuha ini sila ni Nabusaradan,

nga pangolo sang mga bantay, kag
gindala niya sila sa hari sa Babilonia, sa
Ribla.

27 Kag ginpilas sila sang hari sa
Babilonia, kag ginpatay niya sila sa
Ribla, sa duta sa Hamat. Kag ginpaliton
ang luda gikan sa ibabaw sang iya
duta.

28 Ini amo ang banw^a, nga ginpaliton
ni Nabukodonosor, sang tuig nga ika-

pito, tatlo ka libo duha ka piilo kag ^
tatlo ka mga ludio. ^
29 Sang tuig napulo kag walo ni

Nabukodonosor, ginpaliton niya gikan sa
Jerusalem ang w^alo ka gatus katloan
kag duha ka tawo.

30 Sang tuig nga duha ka pulo kag
tatlo ni Nabukodonosor, nagpaliton si

Nabusaradan, nga pangolo sang mga
bantay, sing pito ka gatus kap-atan kag
lima ka mga tawo sang mga ludio : ang
tanan nga mga tawo nanginapat ka libo

anum ka gutus sila.

31 Kag nahanabu, sang tuig nga
katloan kag pito sang pagliton ni

loiakim, nga hari sa luda, sa bulan nga
ikapulo kag duha, sa duha ka piilo kag
lima sang bulan, nga si Ebil-Merodak,
nga hari sa Babilonia, sa tuig nga naga-
hari sia, ginbayaw niya ang olo ni loia-

kim, nga hari sa luda, kag ginkuha niya
sia sa bilangoan.

32 Kag naghambal sia sa iya sing
maayo gid, kag ginbutang niya ang iya
lingkoran nga harianon sa ibabaw sang
lingkoran sang mga hari nga yara upud
niya sa Babilonia.

33 Kag ginilisan niya sia sang mga
panapton sa bilangoan, kag nagakaon sia

sing tinapay gihapon sa atubangan niya
sa tanan nga mga adlaw sang iya kabuhi.

972



1.1. MGA PANALABITON. 1. 10.

34 Kag nahanungud sang ij'^a ikabuhi
ginhatag sa iya ang iya ikabuhi nga
dalayon gikan sa hari sa Babilonia, sa

adiawadlaw tubtub sa adlaw sang iya
kamatayon, sa tanan nga mga adlaw
sang iya kabnhi.

ANG

Kalapyo saag lerusalem, tufa sala kag mga
pag*antns sang banwa.

4 jPAANO nga nagalingkod nga isa

• lamang ang banwa nga puno sang
pumuluyo !

Ang daku sa tunga sang mga katawo-
han nanginsubung sang balo nga babae.
Ang harianon nga anak nga babae

sang mga probinsia ginhimo nga ma-
nugbuhis.

2 Nagahibisia, nagahibi sia sa kagab-
ihon, kag ang iya mga luha nagatabon
sang iya mga pisngi

;

Wala sia sing sin-o sang iya mga
manughigugma nga nagalipay sa iya.

Ang tanan niya nga mga abyan naga-
himo sing mabudhion batok sa iya,

Mga kaaway sila nga sa iya.

3 Si luda nagkadto sa duta nga dumu-
luong bangud sang kalisdanan kag sang
kalakas nga kahiolipnan.

Sia nagapanlugayaw sa tunga sang
mga katawohan, nga wala sia makakita
sing duug sa pagpahuway

:

Nalambut sia sang tanan niya nga
mga manugiagas sa tunga sang mga
kapiotan.

4 Ang mga dalan sa Sion yara sa
lalaw, kay walay sin-o nga nagakari
sa mga pinat-inan nga piesta

;

Pinanghapay ang tanan niya nga
mga gawang : nagabakho ang iya mga
saserdote,

Ang iya mga ulay yara sa kasakit,

kag sia gid yara sa kapaitan.

5 Ang iya mga kasumpung may
pagkalabaw, ang iya mga kaaway naga-
bugana,

Kay ginasakit sia ni lehoba tungud
sang kadamuon sang iya mga pagkaraa-
lallson.

Ang ila mga bata nagkaladto sa kabi-
hagan sa atubangan sang kasumpung.
6 Nagtaliwan sa anak nga babae ni

Sion ang bug-os niya nga kaayoayo :

Ang iya m.ga dunganon nanginsubung
sang mga usa nga wala sing nakita
nga halalban,
Kag nagapalalagyo sila nga wala sing

kusug sa atubangan sang manugiagas.
7 Sang mga adlaw nga ginsakit sia

kag nagatalang,
Ang lerusaleni nakadumdum sang

tanan niya nga mga butang nga ma-
lahalon nga ginhuptan niya kutub sa
mga adlaw nga dumaan.
Karon nga naholog ang iya banwa sa

mga kamut sang kasumpung kag v/alay
bisan sin-o nga nagabulig sa iya,

Gintuluk sia sang iya mga kasumpung
Kag nagakaladlaw sila sa iya kalagla-
gan.

8 Nagpakasala sia, nagpakasala sia,

ang Jerusalem ; tungud sini nanginili-

goon sia sang kalas-ayan.

Ang tanan nga mga nagapaladungug
sa iya, nagtalamay sa iya, kay nakita
nila ang iya kahuluy-an

;

Kag sia gid nagabakho kag nagaisol.

9 Ang iya mga kahigkoan yara sa
mga sidsid sang iya panapton kag w^ala

sia makadumdum sa iya kaolehian

:

Ngani ang iya pagkaholog nanginka-
hibolongan kag vfala sing sin-o nga
nagalipay sa iya.

Tuluka, oh lehoba, ang akon kalisda-

nan, kay nagadaug ang kaaway.
10 Ginuntay sang kaaway ang iya

kamut sa tanan niya nga mga butang
nga labing malahalon,

Kag nakita niya ang mga katawohan
nga nagsulud sa iya balaan nga puluy-
an,
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Nga nahanungud sa ila nagsogo ka
nga indi siJa magsululiid sa imo kati-

lingban.

11 Ang bug-OS niya nga banwa naga-
bakho, nga nagapangita sing tinapay

;

Ginhatag nila tungud sa kalan-on ang
tanan niya nga mga butang nga labing
malahalon sa paguli sang ila kabuhi.
Tuluka, lehoba, kag tan-awa nga kon

paano nga ginatamay ako.
12 ^ Wala bala kamo n/atafidug, kamo

nga tanan nga nagaalagi sa dalan?
Tuluka-ninyo, kag tan-awa-ninyo kon

may kasakit subung sang akon kasakit,

nga nag-abut sa akon

;

Sa akon nga si lehoba nagapakalisud
sa adlaw sang kasingkal sang iya ka-
akig.

13 Kutub sa hitaas nagpadala sia sing
kalayo sa akon mga tul-an, nga nagpa-
agalon sa ila.

Naghumlad sia sing sihod sa akon
mga till

; ginpaisol niya ako.
Ginbutang niya ako sa kahapayan, sa

isa ka kaniwang sa tanan nga mga
adJav/.

14 Ang singkav/ sang akon mga pag-
kamalalison nagaid sang imo kamut

:

Sa nagabalangdayanay nagatungtung
sila sa ibabaw sang akon tangkugo.
Ginapaluya niya ang akon kusug :

Gintugyan ako sang Ginoo sa mga
kamut, nga sa ila indi ako sarang ma-
kagtindug.

15 Ginpakahuy-an sang Ginoo ang
tanan nakon nga mga kaisug sa tunga
nakon.
Ginbantala niya batok sa akon ang

tinapat nga dag-on sa paglaglag sang
akon mga pamatan-on

;

Gintapak sang Ginoo ang ipitan nga
sa ulay nga anak nga babae ni luda.

16 Tungud sining mga butang ako
nagahibi, nga ang akon mga mata, ang
akon mga mata naganangintubig;
Kay malayo sa akon ang manuglipay

nga magapahauli sa akonkalag.
Ginhapay ang akon mga anak, kay

naglandas ang kaaway.
17 Ginauntay sang Sion ang mga

kamut, wala sia sing sin-o nga magaii-
pay sa iya

;

Si lehoba naghatag sing sogo batok
kay lakob, nga libutan sia sang iya m.ga
kaaway

;

Ang lerusalem nanghi kalas-ayan sa
tunga nila.

18 Si lehoba among matarung, kay
ako naglalis batok sa iya polong.

Pamatii-ninyo, mga banwa, nga tanan,
kag tan-awa-ninyo ang akon kasakit:
Ang akon mga ulay kag ang akon

mga pamatan-on nagpalakadto sa
kabihagan.

19 Nagtawag ako sa akon mga
manughigugma ; apang ginluiban nila
ako:
Ang akon mga tigulang kag ang akon

mga saserdote sa banv/a nagtilinga sila,

Nga nagapangita sing kalan-on sa
pagpahauii sang ila kabuhi.

20 Tuluka, lehoba, kay yara ako sa
kalilisdan.

Nagabukal ang akon mga kasudlan,
Ang akon tagiposoon nagabaliskad sa

tunga nakon, kay ang akon paglalis
nanginmadalum.
Sa gowa ang hinganiban nagakuha

sang akon mga anak ; sa sulud daw ang
kamatayon.

21 Nabatian nila, nga nagabakho ako,
wala sing sin-o nga nagalipay sa akon

:

Ang tanan nakon nga mga kaaway
nakabati sang akon kalainan

;

Nagakalipay sila, kay ginhimo mo
ini.

Pagapakarion mo ang adlaw nga imo
ginbantala ; niyan manginsubung sila

sa akon.
22 Mag-abut sa atubangan mo ang

tanan nila nga mga .kalainan,

Kag himoa sa ila subung sang gin-
himo mo sa akon bangud sang akon
tanan nga mga paglapas

;

Kay madamu ang akon mga pag-
bakho, kag ang akon tagiposoon naga-
niwang.

Paglibot kag giitum; pagkaguba sang lerusaleni.

2j PAANO nga nagtabon sing gal-

um ang Ginoo, sa iya kasingkal, sa
anak nga babae ni Sion

!

Gintagbong niya kutub sa langit pa
duta ang katahum ni Israel,

Kag wala sia makadumdum sang
talapakan sang iya mga till, sa adlaw
sang iya kaakig

!

2 Ginlaglag sang Ginoo nga wala
sing kalooy ang tanan nga mga puluy-an
ni lakob.
Ginguba niya sa iya kasingkal, gin-

pukan niya sa duta ang mga kabakuran
sang anak nga babae ni luda

;

974



2.?. MGA PANALABITON. 2. 15,

Ginpasipalahan niya ang iya ginharian

kag ang iya mga dunganon.
3 Ginbali niya, sa kasingkal sang iya

kaakig, ang bug-os nga sungay sa

Israel

;

Ginpatalikod niya ang iya too sa

atubangan sang kaaway,
Nagsunog sia kay lakob, subung

sang dabdab nga kalayo, nga nagaha-
lonhon sa palibot.

4 Ginpasanting niya ang iya pana
subung nga kaaway : nagtindug sia nga
nagapahug sang iya kamut nga too,

subung nga kasumpung,
Kag ginpatay niya ang tanaii nga

butang nga malahalon sa itululuk.

Sa layanglayang sang anak nga babae
ni Sion ginula niya subung nga kala-

yo, ang iya kaakig.

5 Ang Ginoo nanginsubung nga kaa-
way, ginlaglag niya si Israel,

Ginlaglag niya ang tanan niya nga
mga balay nga harianon, ginguba niya
ang iya mga kabakuran,
Kag ginpadamu niya sa anak nga

babae ni luda ang mga pagbakho kag
ang mga panalabiton.

6 Kag ginlugos niya ang iya kudal
subung sang isa ka katamnan,
Ginguba niya ang duug sang iya

pakigkitaan

;

Ginpakalipatan ni lehoba sa Sion ang
mga piesta nga pinat-inan kag ang mga
sabado;
Kag gintamay niya sa kasingkal sang

iya kaakig ang hari kag ang m.ga saser-

dote.

7 Ginsikvvay sang Ginoo ang iya ha-
laran, gindumtan niya ang iya balaan
nga Puluy-an,
Gintugyanniyasa kamut sang kaaway

ang mga kuta sang iya m.ga balay nga
harianon sa Sion.

Nagsililingit sila sa balay ni lehoba
subung sang adlaw sang pinat-inan nga
piesta.

8 Si lehoba nagtapat sa paglaglag sang
kuta sang anak nga babae ni Sion.
Ginuntay niya ang lubid, kag wala

niya pagkuloa ang iya kamut sa pag-
untat sa paglagiag.
Ginhimo niya nga magpanalabiton

ang una nga kuta kag ang kuta : ang isa

kag isa naganiwang sing n:as'nulub-on

9 Ang iya mga gawang nagsalalup
sa duta ; ginlaglag kag ginpamali niya
ang iya mga pintal.

Ang iya hari kag ang iya mga dun-
ganon yara sila sa tunga sang mga
katawohan.
Wala na sing kasogoan

;

Ang iya gid nga mga manalagna
wala na sila makakita sing palanan-
awon ni lehoba.

10 Nagalilingkod sila sa duta, kag
nagahilipus ang mga tigulang sang anak
nga babae ni Sion

:

Nagabulubud sila sing yab-ok sa iba-
baw sang ila mga olo, nagasuluklub sila

sing panapton nga masinakiton.
Ang mga ulay sa lerusalem naga-

duluko sang ila mga olo sa duta.
1

1

Ang akon mga mata nagluluya sa
mga luha; nagabukal ang akon mga
kasudlan

;

Ang akon atay ginaula sa duta,
bangud sang pilas sang anak nga babae
sang akon banwa,
Bangud sang kalapyoan sang mga

bata kag sang nagasoso, sa mga bala-
ligyaan sang banwa.

12 Nagasiiiling sila sa ila mga iloy

:

I Diin bala ang trigo kag ang alak ?

Sang ginalapyo sila, subung nga mga
pilason sa kamatayon sa mga dalan
sang banwa,
Sang ginaula nila ang ila mga kalag

sa sabak sang ila mga iloy.

13 iAno bala nga saksi ang pagai-
paatubang ko sa imo ? i Kay sin-o bala
pagaipaangay ko ikaw, anak nga babae
sang lerusalem?
iAno bala ang makita ko nga

kaangay sa imo sa paglipay sa imo,
ulay nga anak ni Sion?
Kay daku ang imo pilas subung

sang dagat. i Sin-o bala ang maga-
bolong sa imo ?

14 Ang imo mga manalagna nakakita
nga sa imo sang kadayawan kag pag-
kawalay pulus

;

Kag wala niia masapwi ang imo sala

sa pagpabalik sang imo kabihagan,
Kondi nga nakakita sila nga sa imo

sing mga lulan sang kadayawan kag
sang pagsugyot.

15 Ang tanan nga mga nagaalagi sa
dalan nagapamalakpak sang mga kamut
batok sa imo

;

Nagapalanihol sila kag nagalulungo
sang ila mga olo sa ibabaw sang anak
nga babae sang lerusalem, nga naga-
siling

:

"
^Amo ini bala ang banwa nga gina-
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hingadlan nila nga Himpit sa katahum,

ang kalipay sang bug-osnga duta
?

"

16 Ang tanan mo nga mga kaaway
nagabuluka sing daku sa ibabaw nimo
sang ilababa

;

Nagapalanihol sila kag nagabalagrut

sang mga ngipon, nga nagasiling :
*' Na-

halonhon naton sia.

Hoo, ini amo ang adlaw nga gina-

hulat namon: nadangat namon sia,

nakita namon sia."

17 Si lehoba naghikot sang tinotoyo

"^y^'
. . .,.

Gintuman niya ang lya gmsiling nga
ginsogo niya kutub sang dumaan nga
mga adlaw.
Ginauba niya, kag wala niya pag-

patawara

;

Ginpakalipay niya ang kaaway naha-

nungud sa imo,
Nga ginpataas niya ang sungay sang

imo mga kasumpung.
18 Ang tagiposoon nila nagasingit sa

Ginoo

:

Oh kuta sang anak nga babae ni

Sion, paagaya ang mga luha, subung
sang isa ka kasulgan sa adlaw kag sa

gab-i ;

Indi ka magpahuway, bisan mag-
pauntat ang mga tawotawo sang imo
mga mata.

19 Tindug-ka, singit ka sa kagab-
ihon kutub sa kamunoan sang mga
pagpulaw

:

lula subung sang tubig ang imo tagi-

posoon sa atubangan sang Ginoo
;

Bayawa ang imo mga kamut sa iya

tungud sang kabuhi sang imo mga ma-
gamay,
Nga ginalapyo sa gutum, sa tanan nga

mga nasikohan sang mga dalan.

20 Tuluka, lehoba, kag talupangda.

^Sa kay sin-o bala ginhimo mo ang
subung sini ?

Hoo, ang mga babae naghalonhon
sang ila bunga, sang mga bata sa ila

mga pag-anga.
Hoo, ang saserdote kag ang mana-

lagna ginpamatay sa balaan nga Puluy-
an sang Ginoo.

21 Ang mga kabataan kag ang mga
tigulang ginpanghamyang sa duta sa

mga dalan

;

Ang akon mga ulay kag ang akon
mga pamatan-on nagkapukan sa hinga-
niban.

Ginpatay mo, sang adlav/ sang imo

kaakig, ginpugutan mo, wali mo pagpa-
tawara.
22Ginpatiponmo,subungsangsaadlaw

sang pinat-inan nga piesta, ang akon
mga kakugmat sa tanan nga mga bahin;
Kag sa adlaw sang kasingkal ni le-

hoba wala gid sing manuglikaw, bisan
manugpalagyo

;

Ang mga gin-anga kag ginsagud ko,

ginupud sila sang akon kaaway.

Paiiaiabiton ni leremias.—Nagaagda sia sa banwa

sa pagkiiala sang iya sala l<ag magbalilc

sa Dios sa pagdanfat sing kalooy.

3AKO among tawo, nga nakakita sing
kalisdanan sa idalum sang bunal

sang imo kasingkal.

2 Nagmando sia sa akon, kag nagdala
sia sa akon sa kadudulman, apang indi

sa kapawa.
3 Hoo, batok sa akon ginpabalik kag

ginpabalik niya liwan ang iya kamut sa

bug-os nga adlaw.

4 Ginupud niya ang akon unud kag
ang akon panit; ginboong niya ang
akon mga tul-an.

5 Nagpatindug sia batok sa akon
sing ktidal, kag ginlibutan niya ako sing

kapaitan kag sing kabudlayan.
6 Ginpapuyo niya ako sa mga kadu-

dulman, subung sang mga minatay ku-

tub sa malawig nga mga panag-on.

7 Ginkudalan niya ako, kag indi ako
sarang makagowa ; ginpabug-at niya

ang akon mga salsalon.

8 Bisan pa magsingit ako kag mag-
bayaw sing pagtuaw, ginatakpan niya
ang gawang sa akon pangamuyo.
9 Ginalibutan niya ang akon mga

dalanon sing mga bato nga binasbasan

;

ginpatiko niya ang akon mga banas.

10 Nanginsubung sia sang oso nga
nagapuut nga sa akon, subung sang leon

sa mga palanagoan.
11 Ginpatalang niya ang akon mga

dalanon, kag ginkusnit niya ako, gin-

hapay niya ako.

12 Ginpasanting niya ang iya pana,

kag ginbutang niya ako subung nga
iligoon sang baslay.

13 Ginpasulud niya sa akon mga
tagimislon ang mga baslay sang iya

baslayan.

14 Nanginkaladlawan ako sangbug-OS
nakon nga banwa, ang kalantahon nila

sa bug-os nga adlaw.
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15 Ginbusug niya ako sang mga
kapaitan, ginpainum niya ako sang
ahenho.

16 Ginbingaw niya ang akon mga
ngipon sang magamay nga bato ; ginta-

bunan niya ako sing abo.

17 Ginpalayo mo ang akon kalag sa

paghidaet ; nagkalipat ako sang kaayo-
han;

18 Kag nagsiling ako : Nadula ang
akon pagsalig, kag ang akon paglaum
kay lehoba.

19 Panumduma ang akon kalisdanan,
kag ang akon pagkamakalolooy, ang
ahenho kag ang apdo.
20 Ang akon kalag nagapanumdum

sa ij'^a sa walay langan, kag ginalapyo
sia sa sulud nakon.

21 Ini ginapamalandong ko sa akon
tagiposoon, nga tungud sini magahulat
ako.

22 Tungud sang mga kalooy ni leho-
ba wala kami madula sing bug-os ; kay
wala nga mas-a magkulang ang iya mga
kalooy.

23 Sa agaaga nagabag-o sila: daku
ang imo katutum.
24 Ang akon pahat amo si lehoba,

siling sang akon kalag ; ngani, sa iya
magahulat ako.

25 Maayo si lehoba sa mga naga-
hululat sa iya, sa kalag nga magpa-
ngita sa iya.

26 Maayo ang paghulat nga nagahi-
pus sa kaluwasan ni lehoba.

27 Maayo sa tawo ang pagdala sang
singkaw sa iya pagkapamatan-on ;

28 Ang paglingkod nga isa lamang
kag mahipuson, kon ang Dios magtakud
sini sa iya

;

29 Ang pagbutang sang iya baba sa
yabok, nga nagasilhig: Ayhan may
paglaum

;

30 Ang paghatag sang pisngi sa na-
gapilas sa iya, ang pagbusog sa pasi-

pala.

31 Kay ang Ginoo indi magasikway
sa iya sa gihapon.

32 Kondi, kon pagpakalisdon niya,

magakalooy man sia, sono sang kadaku
sang iya bugay.

33 Kay indi sono sa iya tagiposoon
nga nagapakalisud kag nagapasubu sia

sa mga anak sang mga tawo.

34 Kon pagdugmukon sa idalum sang
mga tiil ang tanan nga mga pinamilango
sa duta.

35 Kon pagpatikoon ang katadlungan
sang tawo sa atubangan sang Labing-
mataas,

36 Kon paghimoan sing kalainan ang
bisan sin-o sa iya kasaba, iwala bala
makita ini sang Ginoo ?

37 I Sin-o bala ang magsiling sing po-
long nga ginahikot, nga wala igsogo
sang Ginoo ?

38 Sa baba sang Labing-mataas i indi
bala nagagowaang mga malain kag ang
maayo ?

39 iKay ngaa bala nagamulay ang
tawo nga buhi ? Ang tagsatagsa mag-
miilay sa iya sala.

40 Usisaon-naton ang aton mga dala-
non, kag tungkaron-naton sila, kag mag-
balalik kita kay lehoba.

41 Bayawon-naton ang aton mga ta-

giposoon upud ang mga kamut sa Dios
sa mga langit.

42 Kami nanginmalalison, kag na-
nginmabinatoon, kag ikaw wala magpa-
tawad.

43 Naputus ka sang kaakig, kag gin-
lagas mo kami

;
ginpatay mo kag wala

mo pagpatawara.

44 Naputus ka sing isa ka panganud,
nga indi makalapus ang pangamuyo.

45 Ginhimo mo kami sa tunga sang
mga banwa, nga sagbut kagiligoon sang
kalakasan.

46 Ang tanan namon nga mga kaa-
way nagbuluka sing daku sang biba sa
ibabaw namon.
47 Ang kakulba kag ang baho nangin

sa amon pati ang kalaglagan kag ang
kagulub-an.

48 Ang akon mata nagakatunaw sa
mga kasulgan nga tubig bangud sang
kagulub-an sang anak nga babae sang
akon banwa.

49 Nagapatolo ang akon mga mata
sbig mga luha, kag wala magauluntat

;

kay wala sing pahuway,
50 Tubtub nga si lehoba raagtulok

kag magtamud kutub sa mga langit.

51 Ang akon mga mata nagpasubo
sang akon kalag bangud sang tanan nga
mga anak nga babae sang akon banwa.

52 Gin-ayam ako sang akon mga kaa-
way sa walay kabangdanan subung sang
pispis.

53 Gindala nila ang akon kabuhi sa

boho ; ginhaboy nila ang bato sa ibabaw
nakon.

54 Ang mga tubig nagilig sa ibabaw
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sang akon olo ; ako nagsiling :
" Nautud

na ako."

55 Gintawag ko ang imo ngalan, oh
lehoba, kutub sa kadadalman sang boho.

56 Ginapamatian mo ang akon ti-

ngug ; ayaw pagtagoa ang imo indu-

lungug sa akon singit, agud nga may
ginhawa ako.

57 Nagpalapit ka sa adlaw nga ginta-

wag ko ikaw ; nagsiling ica :
" Dili ka

mahadluk."
58 Gintabangan mo, ginoo, ang mga

kasaba sang akon kalag, gintubus mo
ang akon kalag.

59 Nakita mo, oh lehoba, ang kalautan
nga ginahimo nila sa akon: Tabangi
ang akon kasaba.

60 Nakita mo ang tanan nila nga pag-
timalus, ang tanan nga mga pasuhot
batok sa akon.

61 Ginapamatian mo ang tanan nila

nga mga pasipala, oh lehoba, ang tanan
nila nga mga pasuhot batok sa akon.

62 Ang mga pinolongan sang mga
nagatilindug batok sa akon kag ang ila

ginapamalandong batok sa akon sa bug-
os nga adlaw.

63 Tuluka ang ila paglingkod kag
ang ila pagtindug, ako among iligoon

sang ila kalantahon.

64 Igahatag mo sa ila ang balus, oh
lehoba, sono sang binuhatan sang ila

mga kamut.

65 Igahatag mo sa ila ang katig-a sa

tagiposoon, j ang imo pagpakamalaut
nga sa ila

!

66 Pagalagson mo sila sa imo kaakig,

kag pagapanason mo sila sa idalum sang
mga langit ni lehoba.

Mga panalabiton nahanungud aang kapalaran

sang banwa.

4i PAANO nga nagdulum ang bu-
lawan, kag ang bulawan nga ulay

nagbalhin

!

Ang mga bato sang Balaan nga puluy-
an ginpanlapta sa tanan nga mga na-
sikohan sang mga dalan.

2 Ang mga anak sang Sion nga mga
ginpakamahal kag kaangay sila sa bula-

wan nga ulay,

I Paano bala nga ginpakamahal sila

subung nga suludian nga lunang, binu-

hatan sang kamut sang maninihon ?

3 Ang amo nga mga sakal nagapala-

gowa sang soso, sa pagpasoso sa ila

mga totoy.

Ang anak nga babae sang akon ban-
wa nanginmapintas subung sang mga
abestrus sa kahanayakan.

4 Ang dila sang bdta nga nagasoso,
nagatapik, tungud sang kauhaw, sa iya
alingagngag.

^
Ang mga kabataan nagapalangayo

sing tinapay, kag w-ala sing sin-o nga
nagatipik sini sa ila.

5 Ang mga nagakalaon sing manamit
nga mga pagkaon, ginpanghapay sila sa
mga dalan.

Ang mga ginpakaon sa ibabaw sang
eskarlata, nagahalakus sa mga tinumpok
sang ipot.

6 Kag ang kasakit sang kalautan
sang anak nga babae sang akon banwa
labi pa sang sala sang Sodoma,
Nga ginguba sia sa isa ka pamisok

nga wala sing kamut sang tawo nga
nagdakup sa iya.

7 Ang iya mga Nasir nanginulay
labi pa sang niebe, labing maputi pa
sang gatas.

Ang iya mga lawas labi pa nga ma-
pula sang mga banawug, kag nabasbasan
subung sang sapiro.

8 Ang ila dagway madulum pa labi

sang amo nga kaitum : indi na sila ma-
kilala sa mga dalan.

Ang ila panit natapik sa ila mga tul-

an, mamala sia subung sang kahoy.

9 Labing mg^ bulahan pa ang mga
nagkalamatay sa hinganiban, sang mga
pinilas sa kamatayon tungud sang gu-
tum;
Kay ini sila nagkalamatay nga gin-

lapsan sa kakulang sang mga bunga
sang duta.

10 Ang mga kamut sang mga malolo
nga mga babae nagpaluto sa ila mga
anak,

Nga nanginpagkaon nila sila, sa ka-

laglagan sang anak nga babae sang
akon banwa.

11 Ginurot ni lehoba ang iya kasing-
kal, ginula niya ang kasingkal sang iya

kaakig

;

Kag nagpasiga sia sing kalayo sa Sion,

nga nagupud sang iya mga sadsaran.

12 Ang mga hari sang duta wala
magtoloo, kag walay bisan sin-o sang
mga pumuluyo sang duta,

Nga ang kasumpung, nga ang kaaway
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magsulud sa mga gavvang sang Jeru-

salem ;

13 Kag ifii bangud sang mga sala

sang iya mga manalagna, bangud sang

mga kalainan sang iya mga saserdote,

Nga ginpangula nila sa tunga niya

ang dago sang mga matarung.

14 Nagtalalang sila subung sang mga
bulag sa mga dalan, nga ginpangdagtaan
sila sang dugo

;

Sa bagay nga indi sarang makamlut
ang ila mga panapton.

15 "
j Palalayo-kamo, isa ka mahig-

ko ! " ginasingitan nila siia ;
" palalayo-

kamo, palalayo kamo; ayaw ninyo
pa2,kamluta sila."

Sang nagpalalagyo kag nagtalalang
sila, ginasiling sa tunga sa mga kata-

wohan :
" Indi na gld magalawig sila

sang panliigayaw."
16 Ang nawung ni lehoba nagbahin-

bahin sa ila, indi magapadayon sia sa

pagtulok sa ila

;

Wala pagtahora nila ang mga saser-

dote, bisan nagkalooy sila sa mga tigu-

lang.

17 Ginapapanluya pa ang akon mga
mata sa olehe sang kabulig. \ Kada-
3'awan

!

Sa aton lalantawan ginalanlaw naton
ang pag-abut sang isa ka katawohan nga
indi makaluwas-

18 Ginlagas nila ang aton mga tikang,

kag ginaupang nila ang aton paglakat sa

aton mga dalan

;

Malapit ang aton katapusan ; nagka-
latuman ang aton mga adlaw, nag-abut
ang aton katapusan.

19 Labing madasig ang aton mga
manuglagas sang mga agila sang langit

:

Ginlagas nila kita sa ibabav/ sang mga
bukid, yara sila sa puut batok sa aton
sa kahanayakan.
20 Ang gininhawa sang aton mga

ilong, ang hinaplas ni lehoba, ginkuba
sia sa iya mga boho, sang mga sa iya
ginsiling naton

:

•• Sa iya landong magakabuhi kita sa

tunga sang katawohan."
21 Kalipay-ka kag kasadya-ka, anak

nga babae sang Edom, ikaw nga naga-
puyo sa duta sang Hus.
Tubtub sa imo magaagi man ang ta-

gayan: mahubug ka kag magauba ka.

22 Natuman ang kasakit sang imo ka-
lautan, oh anak nga babae ni Sion;

Indi ka na igapadala sa pagpaliton.

Sia nagapangita sang imo kalautan,

oh anak nga babae sang Edom :

Ginapadayag niya ang imo mga sala.

Ang ksron nga mga kalainaa kag ir.ga masakit

nga mga handumanan.

5PANUMDUM-KA, oh lehoba, sang
nahanabu sa amon

:

Tan-awa kag tuluka ang amon ka-
hulu3'^-an.

2 Ang aton panublion nakadto sa
mga dumuluong,
Ang amon mga balay sa mgadikilala.

3 Mga ilo kami nga walay amay,
Ang amon mga iloy subung sang mga

balo nga babae.

4 Tungud sa kuarta ginainum na-
mon ang amon tubig.

Tungud sa bill ginabakal namon ang
amon gatong.

5 Sa tingkoy nga ginlulanan, ginala-
gas kami,
Ginabudlay kami, kag wala sing pa-

huway nga sa amon.
6 Sa Egipto kag sa Asur ginahatag

namon ang amon kamut
Sa pagbusug sa amon sing tinapay.

7 Nagpalakasala ang amon mga gini-

kanan, kag wala na sila

;

Kag kami, nagadalala kami sang ila

mga kalautan.

8 Ang mga ulipon nagagilinoo sa
amon;
Wala gid sing sin-o nga magaluwas

sa amon sa ila kamut.
9 Sa katalagman sang amon mga ka-

buhi nagatipon kami sing tinapay,
Sa kabangdanan sang hinganiban

sang kahanayakan.
10 Ang amon panit nasunug, subung

sang isa ka horno,
Bangud sang kasingkal sang gutum.
11 Ginpangliigos nila ang mga babae

sa Sion,

Ang mga ulay sa mga kabanwaanan
ni luda.

12 Tungud sa ila mga kamut ginbitay
nila ang mga dunganon

;

Wala nila pagtahora ang mga nawung
sang mga tigulang.

13 Gindala sang mga pamatan-on ang
mga galingan,

Kag ang mga alangon nagkalasandad
sa idalum sang gatong.

14 Ang mga tigulang nagbiliya sang
gawang,
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Kag ang mga pamatan-on, sang ila

mga kalantahon.

15 Naguntat ang kalipay sang amon
tagiposoon

;

Ang amon sinadsad nabaylo sa lalaw.
16 Naholog ang purungpurung sa

amon olo

:

i
Kailo kami karon ! kay nakasala

kami.
17 Tungud sininaganiwang ang amon

tagiposoon,
Tungud sini nagdululum ang amon

mga mata,
18 Tungud sang bukid sa Sion, nga

nahapay.

Ang mga milo nagalalakat sa iya

;

19 Apang ikaw, lehoba, magapada-
yon sa gihapon,
Ang imo lingkoran nga harianon sa

kaliwatan kag sa kaliwatan.
20 I Kay ngaa bala magakalipat ka sa

gihapon sa amon,
Kag pagabayaan mo kami sa malawig

nga mga adlaw ?

21 Pabalika-kami, oh lehoba, sa imo,
agud nga magbalalik kami. Bag-oha ang
amon mga adlaw subung sadto,

22 Kay, sa pagkamatuud, ginsikway
mo kami sing bug-os

;

Sa lakas gid naakig ka batok sa amon.

SI ESEKIEL.

Aag nabauna nga palanati'awon sang mga
Kerubin.

4 NAHANABU sa ikatloan ka tuig,

sa ikap-at ka biilafi, sa ikalima sang
bulan, sang didto ako sa tunga sang mga
ginpanliton nga malapit sa suba nga
Kebar, nga ang mga langit nagbulukas,
kag nakita ko ang mga palanan-awon
gikan sa Dios.

2 Sa ikalima sang bulan, nga nangin-
amo sa ikalima ka tuig sang pagliton

sang hari nga si loiakim,

3 Nag-abut ang polong ni lehoba kay
Esekiel, nga saserdote, ngaanakniBusi,
sa duta sang mga Kaldeinhon, nga
malapit sa suba nga Kebar kag didto

sa ibabaw niya ang kamut ni le-

hoba.

4 Busa nagtulok ako, kag yari karon,
ang isa ka hangin nga unoson naga-
gikan sa Aminhan, ang isa ka daku nga
gal-um kag kalayo nga nagalakat upud
ang isa ka kasilaw sa palibot niya; kag
gikan sa tunga naggozva ang daw dag-
way sang tumbaga nga nagabaga, sa

tunga sang kalayo,

5 Kag, sa tunga niya, ang kaangay
sang apat ka mga sapat nga buhi. Kag
ini amo ang iya bayhon : may kaangay
sila sa tawo,
6 Ang tagsatagsa sa ila may apat ka

nawung kag ang tagsatagsa may apat
ka pakpak.

7 Ang ila mga till mga till nga matad-
lung, kag ang dapadapa sang ila mga
tiil subung sang dapadapa sang tiil sang
tinday sang baka, kag masilaw subung
sang dagway sang tumbaga nga pina-

hining.

8 Kag sa idalum sang ila mga pak-
pak, sa ila apat ka mga kilid, nagpakita
ang mga kamut sang tawo, kag sila

tanan nga apat may ila sila nga mga
nawung kag mga pakpak.

9 Ang ila mga pakpak nagduutay ang
isa sa isa ; wala magabalalikid kon
nagalalakat sila ; ang tagsatagsa naga-
lakat sa tadlung sa iya nawung.

10 Kag nahanungud sang kaangay
sang ila mga nawung, amo ang nawung
sang tawo ; kag ang isa ka nawung sang
leon nayon sa too nga sa apat ; kag ang
isa ka nawung sang baka sa wala, nga
sa apat ; kag ang isa ka nawung sang
agila nga sa apat.

11 Yari karon ang ila mga nawung;
kag ang ila mga pakpak napanghumlad
nayon sa ibabaw. Ang tagsatagsa may
duha, nga nagduut sa ila sang iban,

kag ang iban nga duha nagtalabon sang
ila mga lawas,

12 Kag ang tagsatagsa nagalakat sa

tadlung sang iya nawung ; kon diin buut
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sang espiritu nga magkadto, maglalakat
sila, wala sila magbalalikid sa ila panla-

katan.

13 Nahanungud sang kaangay sa mga
sapat nga buhi, ang iya bayhon subung
sang mga baga nga nagadalabdab, su-

bung sang sulo. Ini gid nga kalayo nag-

dayandayan sa tunga sang mga sapat

nga buhi kag ining kalayo masidlakon;
kag sa kalayo nagagulowa ang mga
kiiat.

14 Kag ang mga sapat nga buhi
nagdinalagan kag nagbalalik kaangay
sang bayhon sang mga kilat.

15 Kag sang nagatulok ako sang mga
sapat nga buhi, yari karon ang isa ka
aliling sa duta, sa luyo sang mga sapat
nga buhi, nayon sa ila apat ka na-

wung.
16 Kag ang dagway sang mga aliling

kag ang ila bayhon, nagakaangay sa

krisolito, kag may isa lamang ka kaa-
ngay nga sa apat, kag ang iya dagway
kag ang iya bayhon subung sang aliling

sa tunga sang aliling.

17 Sa panlakatan nila naglalakat sila

sa ila apat ka mga kilid ; wala sila mag-
balalikid sa ila panlakatan.

18 Kag nahanungud sang ila mga
pikit, mga mataas sila kag mga dalagku
gid, kag ang ila pikit nga sa mga apat
puno sang mga mata sila sa pahbot.

19 Kon ang mga sapat nga buhi nag-
lalakat, ang mga aliling naglalakat sing
tingub sa ila, kag kon ang mga sapat
nga buhi nagbayaw sa duta, ang mga
aliling nagbayaw 7nan.

20 Kon diin buut sang Espiritu nga
magkadto, naglalakat sila; hoo, kon
diin buut sang Espiritu nga magkadto

;

kag ang mga aliling nagba3'av/ malapit
sa ila, kay ang Espiritu sang mga sapat
nga buhi yara sia sa mga aliling.

21 Kon sila naglalakat, naglalakat ini

sila, kag kon sila nagdululog, nagdululog
ini sila ; kag kon magbayaw sila sa iba-

baw sang duta, ang mga aliling nagba-
yaw man malapit sa ila ; kay ang Espi-
ritu sang mga sapat nga buhi yara sa
mga aliling.

22 Kag sa ibabaw sang mga olo sang
mga sapat nga buhi may kaangay sang
isa ka kalaparan nga nagakaangay sa
katya nga makahaladiuk, nga nahuralad
sa ibabav/ sang ila rnga olo nayon sa
ibabaw.

23 Kag sa idalum sang nahumlaran

yara ang ila mga pakpak nga mga
tadlung nga nagapadulong ang isa sa

isa ; sa isa ka luyo ang tagsatagsa may
duha, kag sa isa, ang tagsatagsa may
duha nga nagatabon sang ila mga la-

w^as.

24 Kag nabatian ko ang kagahud
sang ila mga pakpak, sang naglalakat
sila, subung sang kagahud sang madamu
nga mga tubig, subung sang tingug sang
Makagagahum; ang kinagahud sang
daku nga kagumon subung sang kaga-
hud sang isa ka kasoldadosan. Kon nag-
dululog sila, ginatugakan nila ang ila

mga pakpak.

25 Kag may isa ka tingug gikan sa
kataasan sang huralaran nga yara sa
ibabaw sang ila mga olo. Kon nag-
dululog sila, nagtulugak sila sang ila

mga pakpak.
26 Kag sa ibabaw sang nahumlaran

nga yara sa ibabaw sang ila mga olo,

makita ang dagway sang isa ka bato nga
sapiro, ang kaangay sang isa ka ling-

koran nga harianon ; kag sa ibalaw sang
dagway sang lingkoran nga harianon,
isa ka kaangay subung sang bayhon
sang tawo nga nagalingkod sa ibabaw
niya, nayon sa ibabaw.

27 Kag nakita ko ang daw dagway
sangtumbaga nga nagabaga subung sang
dagway sang kalayo sa sulud niya, sa
palibot, kutub sang dagway sang iya
mga hawak pa ibabaw ; kag kutub sang
dagway sang ila mga hawak pa idalum,
nakita ko nga daw dagway sang kalayo
nga may kasilaw palibot.

28 Kaangay sang dagway sang bala-
ngaw nga yara sa mga gal-um sa adlaw
nga tingulanon, amo ini ang dagway
sang kasilaw palibot. Amo ini man
ang kaangay sang dagway sang himaya
ni lehoba. Kag nakita ko kag naghapa
ako ; kag nabatian ko ang tingug sang
naghambal.

Ang pagtawag kay Esekiel.—Palanaa-awon sang

isa ka linukut.

KAG nagsiling sia sa akon :
" Anak

sang tawo, tindug-ka kag maga-
hambal ako sa imo."

2 Kag sang naghambal pa sia sa akon,
nagsuliid ang Espiritu sa akon, kag gin-
patindug niya ako sa ibabaw sang akon
mga till, kag ginpamatian ko ang naga-»
hambal sa akon.
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3 Kag nagsiling sia sa akon :
" Anak

sai)g tawo, ginapadala ko ikaw sa mga
anak ni Israel, sa sadtong mga katawo-
han nga mga mialalison, nga naglalalis

batok sa akon ; sila kag ang ila mga
ginikanan naglalalis batok sa akon
tubtub sini gid nga adlaw.

4 Kag ako nagapadala sa imo sa
sining mga anak nga matig-a sing na-
wung kag batohon sing tagiposoon; kag
pagaisiling mo sa ila : Amo ining ginasi-

ling sang Ginoo nga si lehoba.

5 Kag sila, konmagpalamati sila, kon
indi sila magpalamati (kay isa sila ka
panimalay nga malalison), magakilala
sila ^^///^/'CK nga may isa ka manalagna
sa tunga nila.

6 Kag ikaw, anak sang tawo, indi

ka mahadluk sa ila, bisan magkahadluk
ka sa ila mga polong, bisan pa sila

manginsapinit nga sa imo kag mga
tunok nga sa imo, kag magpuyo ikaw
sa tunga sang mga timbaba. Dili ka
magkahadluk sa ila mga polong, bisan
magmatalaw-ka sa atubangan nila (kay
isa sila ka panimalay nga malalison).

7 Apang pagaisiling mo sa ila ang
akon mga polong, kon magpalamati
sila, kon indi magpalamati sila ; kay
mga malalison gid sila.

8 Kag ikaw, anak sang tawo, pamatii
ang ginasiling ko sa imo : Dili ka mag-
malalison subung sinang balay nga ma-
lalison. Ngangha ang imo baba, kag
kaona ang ginahatag ko sa imo."
9 Kag nagtulok ako, kag yari karon

ang isa ka kamut nga ginuntay nayon
sa akon, kag yari karon sa iya may isa

ka linukut nga tolon-an.

10 Kag ginhumlad niya ini sa atuba-
ngan nakon ; kag nasulatan sia sa atuba-
ngan kag sa likod ; kag ang nasulat sa

iya among mga panalabiton, kag mga
pagbakho kag mga pagtuaw sa lalaw.

3 KAG nagsiling sia sa akon : Anak
sang tawo, kaona ang makita rao ;

kaona ini nga linukut; ugaling lakat-ka
kag ihambal sa balay ni Israel.

2 Kag ginnganga ko ang akon baba,
kag ginpakaon niya sa akon ining
linukut.

3 Kag nagsiling sia sa akon :
" Anak

sang tawo, sagura ang imo tiyan, kag
busga ang imo mgakasudlan sa sini nga
lukut, nga ginahatag ko sa imo." Busa
ginkaoi) ko ini, kag nanginmatam-is sia

sa akon baba subung sang dugus, tungud
sang katam-is niya.

4 Kag nagsiling sia sa akon : "Anak
sang tawo, lakat-ka, kadto-ka sa balay
ni Israel, kag magahambal ka sa ila

sang akon mga polong;
5 Kay indi ka ginapadala sa isa ka

banwa sa hambal nga madulum, bisan
sa paniolong nga maiwat, kondi sa
balay ni Israel

;
«

6 Indi sa mga madamu nga kaban-
waanan, sa hambal nga madulum, bisan
sa pamolong nga maiwat, nga ang ila

mga polong indi ka makahangup
;
^indi

bala matuud nga kon sa ila ipadala ko
ikaw, sila magapalamati sa imo ?

7 Apang ang mga sa balay ni Israel

indi sila maluyag sa pagpamati sa imo,
kay indi sila maluyag magpamati sa
akon ; kay ang tanan sa balay ni Israel

may agtang sila nga batohon, kag tagi-

posoon nga matig-a.
8 Yari karon, ginhimo ko ang imo

nawung nga batohon subung gid sang
ila mga nawung, kag ang imo agtang
nga matig-a subung gid sang ila mga
agtang.

9 Ginahimo ko ang imo agtang su-

bung sang diamante, nga labing matig-a
sang santikan. Dili ka mahadluk sa

ila, bisan magmatalaw-ka sa atubangan
nila, bisan pa sila panimalay nga mala-
lison,"

10 Kag nagsihng sia sa akon : "Anak
sang tawo, batuna sa imo tagiposoon
ang tanan ko nga mga polong, nga gina-
hambal ko sa imo, kag pamatii sila

sang imo mga idulungug.
11 Kag lakat-ka, kadto-ka sa mga

ginpanliton, sa mga inanak sang imo
banwa. Kag pagaihambal mo sa ila,

kag pagaisiling mo sa ila : Amo ining
ginasiling sang Ginoo nga si lehoba,
kon magpalamati sila, kon indi mag^
pamati sila."

12 Kag ginbayaw ako sang Espiritu,

kag nabatian ko sa likod ang isa ka ti-

ngug sang daku nga kagahud, nga tiaga-

silitig: "Mangindalayawon ang himaya
ni lehoba kutub sa iya duug;"

13 Kag ang tunog sang mga pakpak
sang mga buhi nga sapat, nga nagati-

lingub ang isa sa isa, kag ang tunog sang
mga aliling nga malapit sa ila, kag ang
tunog sang daku nga kagahud.

14 Kag ginbayaw ako sang Espiritu,

kag gindala niya ako, kag nagkadto ako
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nga puno sang kapaitan sang kasingkal

sang akon espiritu; kag ang kamut ni le-

hoba among makusug sa ibabaw nakon.

15 Kag nag-abut ako sa Tel-Abib sa

mga ginpanliton nga nagapuluyo mala-
pit sa suba nga Kebar, kag nagdulog
ako sa diin sila nagpiiyo ; kag didto nag-

puyo ako sing pito ka adlaw nga naha-
orongan sa tunga nila.

Ang tnanuglantaw ni Israel.

16 Kag nahanabu, sa katapusan sang
pito ka adlaw, nga nag-abut sa akon ang
polong ni lehoba, nga nagasiling :

17 " Anak sang tawo, ginbutang ko
ikaw nga manuglantaw sa balay ni

Israel. Magapamati ka sang polong sa

akon baba, kag pagaagdahon mo sila

gikan sa akon.
18 Kon ako magsiling sa malauton

:

Sapagkamatuud, mamatayka: kon ikaw
indi mag-agda sa iya, kag kon indi ka
maghambal sa pag-agda sa malauton
sa pagbiya sang iya dimatarung nga
dalanon, agud nga magkabuhi sia, ining

malauton mamatay tungud sang iya ka-

lautan, apang ang iya dugo pagapanga-
yoon ko sa imo kamut.

19 Kag kon ikaw mag-agda gid sa

malauton, kag sia indi magisol sa iya

dikatarungan, kag sa iya dimatarung
nga dalanon, sia mamatay tungud sang
iya kalautan, kag ikaw, naluwas mo ang
imo kalag.

20 Kag kon ang matarung magisol sa

iya katarungan kag maghimo sing ka-

lautan, sang pagbutang ko sing kasan-
daran sa atubangan niya, sia mamatay,
tungad ka}'' ikaw wala magaagda sa iya

;

mamatay sia tungud sang iya sala, kag
indi na pagasambiton ang mga butang
nga matarung nga iya ginhimo ; apang
ang iya dugo pagapangayoon ko sa imo
kamut.

21 Kag kon mag-agda ka sa sin! nga
matarung, agud nga ang matarung indi

makasala, kag sia indi gid magpakasala,
sa pagkamatuud, magakabuhi sia, kay
gin-agda sia ; kag ikaw, naluwas mo ang
imo kalag."

22 Kag didto ang kamut ni lehoba sa

ibabaw nakon, kagnagsilingsia sa akon:
" Tindug-ka, kag gowa-ka sa latagon,

kag didto magahambal ako sa imo."

23 Busa, nagtindug ako kag naggowa
ako sa nalupyakan ; kag yari karon, nga

yadto didto ang himaya ni lehoba, su-

bung sang himaya nga nakit-an ko ma-
lapit sa suba nga Kebar ; kag naghapa
ako.

24 Apang nagsulud ang Espiritu sa

akon, kag ginpatindug niya ako sa iba-

baw sang akon mga tiil, kag naghambal
sia sa akon, kag nagsiling sa akon :

kadto-ka kag panakup-ka sa sulud sang
imo balay.

25 Kag ikaw, oh anak sang tawo,
yari karon nga ginabutangan nila sa

ibabaw nimo sing mga lubid, nga sa ila

ginagapus ka, kag indi ka makagowa sa

tunga nila.

26 Kag pagapatapikon ko ang imo
dila sa imo alingagngag, sa bagay nga
magaapa ka, kag nga indi ka manginla-
laki nga nagasabdong nga sa ila; kay
amo sila ang isa ka panimalay nga ma-
lalison.

27 Apang kon ako maghambal sa

imo, pagabuksan ko ang imo baba, kag
pagaisiling mo sa ila : Amo ining gina-

siling sang Ginoo nga si lehoba : Ang
nagapamati, magpamati ; kag ang indi

maluyag, indi magpamati ; kay amo sila

ang isa ka panimalay nga malalison."

Tagna sang pagiibot sa lerusalem.

KAG ikaw, anak sang tawo, kuha-
ka sing isa ka tisa, kag ibutang ini

sa atubangan mo, kag ibadlit sa ibabaw
niya ang isa ka banwa, kon sayoron ang
lerusalem.

2 Kag pagabutangan mo sing pagiibot

batok sa iya, kag magapatindug ka sing

kapag-unan sa palibot batok sa iya, kag
magapatindug ka sing tap-ok batok sa

iya, kag magapahamtang ka batok sa

iya sing mga dulugan kag pagbutangan
mo batok sa iya sing mga bungkol sa

palibot.

3 Kag ikaw, kuha-ka man sing isa ka
panid nga salsalon, kag ibutang mo sia

nga kuta nga salsalon sa tunga nimo
kag sang banwa : pagatadlungon mo
ang imo nawung nayon sa iya; nga
manginpalibot sia, kag himoa sia nga
palibot. Ini manginpat-in sa balay ni

Israel.

4 Kag ikavv% higda-ka sa ibabav/ sang

imo kiiid nga wala, Kag pagaibutang

mo sa ibabaw niya ang kalautan sang

balay ni Israel ; angkadamuon sang mga
adlaw nga paghigda mo sa ibabaw si-

983



4.6. SI ESEKIEL. 5.6.

ning kilid, pagadal-on mo ang kalautan
nila.

5 Kag ako, ginahatag ko sa imo ang
mga tuig sang ila kalautan sono sang
kadamuon sang mga adiaw : tatlo ka
gatus kag kasiaman ka adlaw. Sa sini

pagadal-on mo ang kalautan sang
balay ni Israel.

6 Kag sang matuman mo ining mga
adlaw, magahigda ka liwan sa ibabaw
sang imo kilid nga too; kag pagadal-on
mo ang kalautan sang balay ni luda
sing kap-atan ka adlaw : ginahatag ko
ini sa imo ang tagsa ka adlaw tungud
sa tagsa ka tuig.

7 Kag sa palibot sang Jerusalem pa-

gatadlungon mo ang imo nawung kag
ang imo butkon nga naubahan, kag ma-
gatagna ka batok sa iya,

8 Kag yari karon, ginabutang ko sa

ibabaw nimo ang mga lubid, kag indi

ka makalisoliso sa isa ka kilid pa isa, tub-

tub nga matapus mo ang mga adlaw
sang imo pagpalibot.

9 Kag ikaw, kuha-ka nga sa imo sing
trigo, sing sebada, sing mga patani, sing
mga balatong, sing dawa kag sing espel-

ta, kag ibutang mo ini sa isa ka sulud-
lan, kag humimo-ka sa ila sing tinapay
nga sa kadamuon sang mga adlaw nga
magahidgda ka sa ibabaw sang imo kilid

;

tatlo ka gatus kag kasiaman ka adlaw
magakaon ka sa iya.

10 Kag ang pagkaon nga pagakaonon
mo sa inadlaw, manginsa timbang : duha
ka piilo ka siklo ang adlaw. Kag paga-
kaonon mo sia sa isa ka horas nga pinat-
in tubtub sa isa ka horas nga. pinat-in.

11 Kag magainum ka sing tubig sa
sukub : ang anum ka bahin sang isa ka
bin

; pagaimnon mo sia sa isa ka horas
nga pinat-in tubtub sa isa ka horas nga
pinat-in.

12 Kag magakaon ka sini subung nga
torta sang sebada, kag ini nga torta pa-
galutoon mo sa idalum sang ila mga
mata sa ibabaw sang isa ka kalayo sang
mga tae sang tawo.

13 Kag nagsiling si lehoba :
" Maga-

kalaon sing subung sini ang mga inanak
ni Israel sang ila tinapay nga mahigko
sa tunga sang mga katawohan nga diin

pagasobolon ko sila.''

14 Apang nagasiling ako: "jAb,
Ginoo nga si lehoba! Yari karon,
ang akon kalag wala mahigkoi ; ku-
tub'^ang akon pagkapamatan-on tubtub

sini nga panag-on wala ako makakaon
sing lawas nga patay, bisan sapat nga
tinukub, bisan sa akon baba nagsuliid
ang unud nga mahigko."

15 Kag nagsiling sia sa akon :
" Yari

karon, nagahatag ako sa imo sing
mga ipot sang baka sa baylo sang mga
tae sang mga tawo : magaluto ka sang
imo tinapay sa ibabw nila."

16 Kag nagsiling sia saakon :
" Anak

sang tawo, yari karon pagaboongon ko
ang salandigan sang tinapay sa Jerusa-

lem : magakalaon sila sing tinapay nga
may tinimbang kag nga may paghimud-
os, kag magailinum sila sing tubig nga
sinukub kag nga may kakugmat

;

17 Kay pagakulangon sila sang tina^

pay kag sang tubig ; kag pagahapayon
sila ang mga iban sa mga iban, kag
magakaiahagas sila tungud sang ila

kalautan."

5 KAG ikaw, anak sang tawo, kuha-
ka sing isa ka sundang nga mata-

lum, kuha-ka sing isa ka labaha sang
manuggunting, kag paagiha sia sa iba-

baw sang imo olo kag sa imo bungot

;

sa olehe kuha-ka sing isa ka timbangan
sa pagtimbang, kag pahata ang mga
huhok.

2 Ang isa ka tatlo ka bahin pagasunu-
gon mo sa kala3^o, sa tunga sang ban-
wa, kon matapus ang adlaw sang pagli-

bot ; kag magakuha ka sing isa ka
tatlo ka bahin, nga pagapilason mo sa

palibot sang hanwa, nga may hingani-
ban ; kag ang isa ka tatlo ka bahin pagai-
waraag mo sa hangin, kag sa olehe nila

magagabut ako sang hinganiban.

3 Kag sa ila sini magakuha ka sing
diyotay kag pagaihigut mo sila sa sidsid

sang imo panapton.

4 Kag sa ila sini magakuha ka liwan,

kag pagaidap-ong mo sila sa kalayo, kag
sa kalayo pagasunogon mo sila. Kutub
didto magahalin ang kalayo nga sa bug-
os nga balay ni Israel.

5 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Ini among lerusalem

:

ginbutang ko sia sa tunga sang mga ka-

tawohan kag sang ihan nga mga duta sa

palibot niya.

6 Apang sa pagliimo sing dikataru-

ngan, nanginmalalison sia batok sang
akon mga tulumanon labi pa sang mga
katawohan, kag batok sa akon mga pa-

latukuran, labi pa sang mga duta nga
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yara sa palibot niya ; I:ay ginsikway nila

ang akon mga tulumanon, kag wak-i sila

maglalakat sa akon mga palatukuran.

7 Ngani amo ining ginasiling ni leho-
ba : Tungud kay nangindimatimimaiioii
kamo labi pa sang mga katawohan nga
yara sa palibot ninyo, kag wala kamo
maglalakat sa akon mga palatukuran,
kag wala ninyo pagibutang sa buhat
ang akon mga tulumanon, kag bisan pa
naggilinawi kamo sono sa mga tuluma-
non sang mga katawohan nga yara sa

palibut ninyo,
8 Tungud sini amo ining ginasiling

sang Ginoo nga si lehoba : Yari karon
nagaahut ako batok sa imo, ako gid, kag
magahikot ako sing mga paghukom sa
tuunga nimo sa mga mata sang mga
katawohan.

9 Kag pagahimoon ko sa imo ang
wala ko gid mahimo, bisan nga mas-a
pagahimoon ko ang kaangay, bangud
sang tanan nimo nga mga kalangil-

aran.

10 Tungud sini ang mga amay maga-
kalaon sang mga anak sa tunga nimo,
kag ang mga anak magakalaon sang
ila mga ginikanan, kag magahikot ako
sa ibabaw nimo sing mga paghukom,
kag pagaiwaraag ko sa tanan nga mga
hangin ang tanan mo nga nabilin.

11 Tungud sini, magkabuhi ako, siling

sang Ginoo nga si lehoba, sa pagka-
matuud, tungud kay ginhigkoan mo ang
akon balaan nga Puluy-an tungud sang
tanan m.o nga mga kalas-ayan, kag tu-

ngud sang tanan mo nga mga kalangil-

aran pagautdon ko ikaw man nga wala
sing patawad sang akon mata, bisan
magkalooy man ako sa imo.

12 Ang isa sang ikatlo ka bahin nimo
mamatay sa kinamatay, kon sa gutum
pagdulaon sia sa tunga nimo ; kag ang
isa sang ikatlo ka bahin mapukan sa
hinganiban sa palibot nimo ; kag ang
isa sang ikatlo ka bahin pagaiwaraag ko
sa tanan nga mga hangin, kag sa olehe
nila pagagabuton ko ang hinganiban.

13 Kag magakatuman ang akon ka-
akig kag pagapabug-aton ko sa ibahaw
nila ang akon kasingkal, kag magati-
malus ako : kag mahibaloan nila, nga
ako si lehoba naghambal sa akon kai-
mon, kon matuman ko sa ila ang akon
kasingkal.

14 Kag pagahimoon ko ikaw nga ka-
muhaymuiayan kag pasipala sa tu-

nga sang mga katawohan, nga yara sa
palibot nimo, sa mga mata sang tanan
nga umalagi.

15 Kag ini manginpasipala kag ulig-
yat, kag kadudlaan kag kahaorongan sa
atubangan sang mga katawohan, nga
yara sa palibot nimo, kon ako magahikot
sa ibabaw nimo sing mga paghukom sa
pagkaakig kag sa kasingkal, kag sa mga
pagsabdong sa kasingkal (Amo ako nga
si lehoba nga naghambal)

;

16 Kon pagailabyog ko batok sa ila

ang mga makamamatay nga mga baslay
sang gutum, nga mangin sa inyo ka-
laglagan sila, nga pagaipadala ko sila

sa paglaglag sa inyo ; kag kon pagabo-
ongon ko sa inyo ang sandigan sang ti-

napay,

17 Kag kon pagaipadala ko batok sa
inyo ang gutum kag ang mga malain nga
mga sapat, nga pagabayaan ka nga wa-
lay anak ; kag nga ang kinamatay kag
dugo magaalagi sa ibabaw nimo, kag
nga pagapakarion ko sa ibabaw nimo
ang hinganiban. Amo ako nga si leho-
ba nga naghambal.

Tagna batok saag mga bukid sa Israel.

6 KAG nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling

:

2 Anak sang tawo, italingi ang imo
nawung nayon sang mga bukid sa Is-

rael, kag tagna-ka batok sa ila.

3 Kag pagaisiling mo : Mga bukid sa
Israel, pamatii-ninyo ang polong sang
Ginoo nga si lehoba : Amo ining gina-
siling sang Ginoo nga si lehoba sa mga
bukid kag sa mga kabakoloran, sa mga
kasapaan, kag sa mga nalupyakan: Yari
karon, ako magapakari sa ibabaw ninyo
sing hinganiban, kag pagalaglagon ko
ang inyo mga mataas nga duug.
4 Ang inyo mga halaran pagapangha-

payon kag ang inyo mga haligi sang ad-
law pagabalion ; kag pagahimoon ko
nga magakalapukan ang inyo mga pila-

son sa kamatayon sa atubangan sang
inyo mga diosdios.

5 Kag pagaibutang ko ang mga bang-
kay sang mga inanak ni Israel sa atuba-
ngan sang ila mga diosdios, kag ang inyo
mga tul-an pagaiwaraag ko sa palibot
sang inyo mga halaran.
6 Sa tanan nga duug nga ginapu3^-an

ninyo ang mga kabanwaanan mangin-
kamuhaymuhayan kag ang mga mataas
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nga duug pagapanghapayon, agud nga
manginbinayaan kag kahapayan ang in-

yo mga halaran ; kag pagapamoongon
ang inyo mga diosdios kag pagaubuson
sila, ang inyo mga haligi sang adlawpa-
gapangutdon, kag ang inyo mga binu-
iiatan pagapanason.

7 Ang tagsatagsa magakalapukan nga
pilason sa kamatayon sa tunga ninyo,
kag mahibaloan ninyo, nga ako amo si

lehoba.
8 Apang pagabayaan ko ang isa ka

nabilin sa bagay nga may sa inyo nga
makapalagyo sa hinganiban sa tunga
sang mga katawohan, kon pagaipawa-
raag kamo sa ila mga duta.

9 Kag ang mga sa inyo makapalagyo,
makadumdum sila sa akon sa tunga sang
mga katawohan, nga sa ila magamangin-
bihag sila ; kay ako magaboong sang ila

tagiposoon nga makihilawason, nga nag-
isol sa akon, kag sang ila mga mata,
nga nagpalakighilawas upud sang ila

mga diosdios, kag sa ila gid magakalas-
ay sila, bangud sang tanan nga kalainan
nga ila ginhimo tungud sang tanan nila

nga mga kalangil-aran.

10 Kag mahibaloan nila, nga ako amo
si lehoba: indi sa walay pulus nagham-
bal ako, nga pagahimoonko sa ila ini

nga kalainan.

11 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba: Pamalakpak-ka sang imo
mga kamut kag pusadpusad-ka sang imo
tiil, kag isiling-mo: Kailo, bangud sang
tanan nga mga malain nga kalangil-aran

sang balay ni Israel! kay sa hinganiban,
kag sa gutum, kag sa kinamatay maga-
kalapukan sila.

12 Ang didto sa malayo, mamatay sa

kinamatay ; kag ang diri sa malapit, ma-
pukan sa hinganiban ; kag ang mabilin
kag nga pagatipigan, mamatay sa gu-
tum, kag pagatumanon ko sa ila ang
akon kasingkal.

13 Kag mahibaloan ninyo, nga ako
amo si lehoba, kon ang ila pilason sa ka-
matayon maghalamyang sa tunga sang
ila mga diosdios sa palibot sa ila mga
halaran, sa tanan nga bakolod nga ma-
taas, kag sa tanaii nga mga putokputo-
kan sang mga bukid, kag sa idalumsang
tanan nga kahoy nga hilaw, kag sa ida-

lum eang tanan nga terebinto nga ma-
dabuiig, sa mga duug nga diin naghalad
sila sing maharnut sa maayo nga baho
sa tanan nila nga mga diosdios.

14 Kag pagauntayon ko ang akon ka-
mut batok sa ila, kag pagahimoon ko
ang duta nga kahapayan labi pa nga ha-
nayak sang kahanayakan sa Diblat, sa
tanan nga duug nga ila puluy-an. Kag
mahibaloan nila, nga ako amo si lehoba.

kng katapusan, ang katapusan nagaabut.

7 KAG nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling:

2 Kag ikaw, anak sang tawo, amo i-

ning ginasiling sang Ginoo nga si lehoba
sa duta sa Israel : | Ang katapusan ! Ang
katapusan nag-abut nga sa apat ka uk-
bung sang duta.

3 Karon nagaabut ang katapusan sa

ibabaw nimo, kag ginapadala ko sa iba-

baw nimo ang akon kaakig, kag gina-
hukman ko ikaw sono sang imo mga da-
lanon, kag ginabutang ko sa ibabaw nimo
ang tanan mo nga mga kalangil-aran.

4 Kag ang akon mata indi magapata-
wad sa imo,, bisan magakalooy ako sa
imo ; kondi pagaibutang ko sa ibabaw
nimo ang imo mga dalanon, kag sa tunga
nimo manginyara ang imo mga kalangil-

aran. Kag mahibaloan ninyo, nga ako
amo si lehoba.

5 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba:

i
Ang isa ka kalainan,

ang isa ka pinasahi nga kalainan ! Yari
karon nga nagaabut.

6
i
Nagaabut ang katapusan ! Ang ka-

tapusan nagaabut. Nagamata sia batok
sa imo : yari karon, nga nagaabut ini.

7 Ang i7uo binulusbulus nagaabut nga
sa imo, oh pumuluyo sang duta. Ang
panag-on nagaabut, malapit na ang ad-
law: ang kagamo, kag indi angambahan
sang mga bukid.

8 Karon, sa madali, pagaiula ko ang
akon kaakig sa ibabaw nimo, pagatu-
manon ko sa imo ang akon kasingkal,

kag ginahukmanko ikaw, sono sang imo
mga dalanon kag ginabutang ko sa iba-

baw nimo ang imo mga kalangil-aran.

9 Kag ang akon mata indi magapata-
wad, bisan magakalooy ako : sono sang
imo mga dalanon pagabalusan ko ikaw,
kag manginyara sa tunga nimo ang imo
mga kalangil-aran. Kag mahibaloan nin-

yo, nga ako nga si lehoba amo ang na-

gapilas.

10 Yari karon ang adlaw
;
yari karon

nga nagaabut ini, nag-abut ang imo bi-
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nulusbulus, nagapamulak ang bunal; na-
gabukadkad ang palabilabi.

11 Ang paglugos nagbayaw nga sa

bunal sang kalautan. Wala gid sing

mahiliii sa ila, bisan sa ila kadamuon,
bisan sa ila mga mangad ; wala na sing

pagkahalangdon sa ila.

12 Ang panag-on nagaabut, nagapa-
lapit ang adlaw. Ang manugbakal, indi

magkalipay, kag ang manugbaligya indi

maglalaw, kay may kasingkal batok sa

bug-03 nila nga kadam-an.
13 Kay ang manugbaligya indi maga-

sulud liwan sa kaugalingon nga iya gin-

baligya, bisan pa magakalabilin sila sa

tunga sang mga buhi ; kay ang palanan-
awon batok sang bug-os nila nga kadani-
an indi maliwan, ang tawo nga ang iya
kabuhi yara sa iya kalautan indi maga-
malig-on.

14 Ginapatunug ang budyong, kag gi-

tiasogo nga maghanda ang tanan, apang
wala sing sin-o nga magakadto sa pag-
awayan ; kay ang akon kasingkal batok
sang bug-OS niya nga kadam-an.

15 Sa gowa yara ang hinganiban, kag
sa sulud yara ang kinamatay kaggutum.
Ang didto sa latagon mamatay sa hi-

nganiban ; kag ang dira sa banwa paga-
halonhonon sia sang gutum kag sang
kinamatay.

16 Kag kon ang ila mga manugpalag-
yo nga nagpalalagyo, didto sila nga
tanan sa ibabaw sang mga bukid, subung
sang mga salampati sa mga nalupyakan,
nga nagapalanangis g.ng tagsatagsa sa

ila tungud sang iya kalautan.

17 Ang tanan nga mga kamut, man-
ginmaluya kag ang tanan nga mga tuhod
raangintubig.

,18 Nagapangwagkus sila sing mga pa-
napton nga masinakiton kag ang kakug-
mat magatolon sa ila ; kag sa tanan nga
nawung may kahuluy-an, kag ang tanan
nila nga mga olo kiriiskisan.

19 Ginahaboy nila sa mga dalan ang
ila pilak kag ang ila bulawan: diinulay
lamang ang ila pilak, kag ang ila bula-
wan indi sarang makaluwas sa ila sa
adlaw sang kasingkal ni lehoba; indi
sila magakalabusug sa ila kalag, bisan
magakalapuno sila sa ila mga kasud-
lan, kay nanginkasandaran ini sang ila

pagkaholog sa kalautan.
20 Kag sa sini nga masidlak nga puni

ginhimo nila ngakatigayonan sang pala-
bilabi; kag naghilimo sila sa iya sing

mga larawan sang ila mga kalangil-
aran, sang ila mga kalas-ayan ; tungud
sini ginahimo ko sa iya nga sa ila ang
isa ka kahigkoan.

21 Kag ginatugyan ko ina sa pangati
sa mga kamut sang mga dumuluorg, kag
sa inagaw sa mga labing malauton sang
duta ; kag pagapasipalahan nila sia.

22 Kag pagaipalayo ko sa ila ang akon
nawung, kag pagapakadibalaanon satig
mga kaaway ang akon balaan figa Piiluy-

an ngatinago ; magasululiid sa lerusalem
ang mga maluguson, kag pagapakadiba-
laanon sia nila.

23 i
Himoa ang talikala ! kay ini nga

duta napuno sang mga paghukom sa
dugo, kag ini nga banwa napuno sang
paglugos.

24 Kag pagapakarion ko ang mga
labing malain sang mga katawohan,
nga magatalagiya sila sang ila mga ba-
lay; kag pagapauntatoa ko ang palabi-
labi sang mga gamhanan, kag ang ila

mga balaan nga puluy-an pagapakadi-
balaanon.

25 Ang kalaglagan nagaabut ; kag na-
gapalangita sila sing paghidaet, kag wala
na sa iya.

26 Nagaabut ang kalalat-an sa ibabaw
sang kalalat-an, nagaabut ang hinigong
sa ibabaw sang hinigong, kag nagapa-
langita sila sa walay piilus sing palanan-
awon sa manalagna ; kag ang kasogo-
an nadula sa saserdote kag ang laygay,
sa mga tigulang.

27 Ang hari yara sa lalaw, kag ang
dunganon nagapanaput sang kahapayan;
kag ang mga kamut sang banwa sang
duta ginapanlisang. Sono sang ila da-
lanon pagahiraoon ko sa ila, kag sono
sang ila mga paghukom, pagahukman
ko sila. Kag mafrbaloan nila, nga ako
amo si lehoba.

iKga nabuhat nga mga kalaagtl-aran sa balsao

ngi puluy-an.

8 KAG nahanabu, sa ikan-um ka tuig,

sa ikan-um ka huJa7i, sa ikalima
sang bulan, nga nagalingkod ako sa
akon balay, kag ang mga tigulang sa
luda nagalilingkod mati sa atubangan
nakon, nga didto naholog sa ibabaw na-
kon ang kamut sang Ginoo nga si le-

hoba.
2 Kag nagtulok ako kag, y ari karon, ang

isa ka kaangay sang taivo nga daw dag-
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way sang kalayo ; kutub sa dagway sang
iya mga havvak pa idalum, kalayo; kag
kutub sa iya mga hawak pa ibabaw su-

buiig sang dagway sang kasilaw, subung
sang tumbaga nga binaga.

3 Kag naguntay sia sang dagway
sang isa ka kamut, kag ginuyatan niya
ako sa isa ka kolong sang akon olo ; kag
ang Espiritu naghayaw sa akon sa

tungasanglangit kag sang duta, kag gin-

dala niya ako sa mga palanan-awon sang
Dios sa Jerusalem, sa salamputan sang
gawang sojjg patyo sa suliid, nga naga-
atubang nayon sa Aminhan, nga didto
yadto ang lingkoran sang larawan sang
kaimon, nga nagapainit sang kaimon.

4 Kag yari karon, nga didto yadto
ang himaya sang Dios sa Israel, subung
sang dagway nga nakita ko sa nalupya-
kan.

5 Kag nagsiling sia saakon: "Anak
sang tawo, bayawa ang imo mga mata
nayon sa Aminhan." Kag ginbayaw
nakon ang akon mga mata nayon sa

Aminhan, kag yari karon nga sa Amin-
han, sa gawang sang halaran, yara ang
larawan sang kaimon, sa salamputan.

6 Kag nagsiling sia sa akon :
" Anak

sang tawo, i nakita mo bala ang gina-
himo "nila, ang mga dalagku nga mga
kalangil-aran, nga ginahimo diri sang
balay ni Israel, sa pagpapalayo sa

akon sa balaan nga Puluy-an? Apang
makita mo pa ang labing dalagku nga
mga kalangil-aran."

7 Kag gindala niya ako sa salampu-
tan sang patyo, kag nagtulok ako, kag
yari karon sa dingding ang isa ka boho.

8 Kag nagsiling sia sa akon :
" Anak

sang tawo ,lapus-ka karon sa dingding."
Kag naglapus ako sa dingding, kag yari
karon ang isa ka gawang.
9 Kag nagsiling sia sa akon :

" Su-
lud-ka, kag tan-awa ang mga malauton
nga mga kalangil-aran, nga ginahimo
nila diri."

10 Busa nagsuliid ako kag nagtuluk
ako, kag yari karon ang mga larawan
sang tanan nga mga nagasagnoy kag
sang mga sapat nga kalangil-aran, kag
ang tanan nga mga diosdios sang balay
ni Israel, nga napamadlit sa dingding sa
palibot, sa bug-os nga palibot

;

11 Kag ang kapitoan ka mga lalaki

sang mga tigulang sang balay ni Israel,

nga sa tunga nila j'^ara si laasanias, nga
anak ni Sapan, nga nagatilindug sila

didto sa atubangan nila ang tagsatagsa
upud and iya insensario sa iya kamut,
kag ang aso sa isa ka gal-um sa kaha-
mut nagatub-ok.

12 Kag nagsiling sia sa akon ; "Anak
sang tawo, i nakita mo bala ang mga
butang nga ginahilimo sang mga tigu-

lang sang balay ni Israel sa mga kadu-
dulman, ang tagsatagsa sa iya mga hulut
sang mga larawan? Kay nagasililing

sila : Wala magatan-aw sa amon si

lehoba
;
ginbayaan ni lehoba ang duta.'*

13 Kag nagsiling sia saakon: "Maki-
ta mo pa ang labing dalagku nga mga
kalangil-aran, nga ginahimo nila sini."

14 Kag gindala niya ako sa salampu-
tan sang gawag sang Balay ni lehoba,
nga yara nayon sa Aminhan ; kag yari
karon ang mga babae nga nagalilingkod
didto, nga nagahilibi kay Tamus.

15 Kag nagsiling sia sa akon : i Nakita
mo bala, anak sang tawo ? Makita mo
pa ang labing dalagku nga mga kalangil- ^
aran sang sini sa ila,"

16 Kag gindala niya ako sa patyo
sa suliid sang Balay ni lehoba; kag
yari karon sa salamputan sang sim-
bahan ni lehoba, sa tunga sang alagyan
kag sang halaran, m.ay mga duha ka
piilo kag lima ka mga lalaki, nga ang
ila mga likod nayon sa simbahan ni

lehoba, kag ang ila mga nawung nayon
sa Sidlangan, kag nagalayaub sila sa
atubangan sang adlaw, nayon sa Sidla-

ngan.

17 Kag nagsiling sia sa akon :
"

I Na-
kita mo bala, anak sang tav/o ? I Mamag-
an nga butang bala nga sa balay ni

luda ang paghimo sang mga kalangil-ran,

nga ginahimo nila diri, nga pagpun-on
nila man ang duta sang kalugusan, kgg
magbalalik sila sa pagpaakig sa akon ?

Yari karon, nga ginapapalapit nila ang
sanga nayon sa ila mga ilong.

18 Kag ako man, magahimo ako nga
may kasmgkal ; indi magapatawad ang
akon m.ata, bisan magakalooy ako : ma-
gasilingit sila sa akon mga indulungug
sa daku nga tingug, kag indi ko sila

pagpamatian."

Mga silot sa lerusalem.

UGALING nagsingit sia sa akon
mga idulungug sa daku nga tingug,

nga nagasiling :
" Papalapita ang mga

dapat magsilot sang banwa, kag nga
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ang tagsatagsa may iya hinganiban sa

iya kamut sa paglaglag."
2 Kag yari karon, nga anum ka mga

lalaki nagapalakari gikan sa luyo sang
gawang sa ibabaw, nga nagaatubang
nayon sa Aminhan, nga ang tagsatagsa
nagadala sa iya kamut sang iya galami-
ton sa paglinas ; kag sa tunga nila may
isa ka lalaki nga napanaputan sang lino

nga may iya sia sa iya hawak sing isa

ka sululatan sang manugsulat ; kag nag-
alabut sila, kag nagtilindug malapit sa

halaran nga tumbaga.
3 Kag ang himaya sang Dios ni

Israel nagbayaw sa ibabaw sang mga
kerubin, nga sa ibabaw niya yadto sia,

sa pagkadto sa atangan sang Balay.
Kag gintawag niya ang lalaki nga napa-
naptan sang lino, nga may yara sia sa

iya hawak sang sululatan sang manug-
sulat.

4 Kag nagsiling sa iya si lehoba

:

Agi-ka sa tunga sang banwa, sa tunga
sang Jerusalem, kag tandaan-mo sing isa

ka tanda ang agtang sang mga tawo, nga
nagapanghakroy kag nga nagabakho
bangud sang tanan nga mga kalangil-
ran nga ginahilirao sa tunga niya.

5 Ugaling sa akon mga idulungug
nagsiling sia sadto sa ila :

" Alagi-kamo
sa banwa sa olehe niya, kag pilasa-

ninyo ; indi magpatawad ang inyo mata,
bisan magkalooy-kamo.

6 Pagapatyon ninyo, pagalagon ninyo
ang mga tigulang, ang mga pamatan-on,
kag ang mga ulay, kag ang mga kaba-
taan, kag ang mga kababainan ; apang
sa yadtong tanan nga sa ibabaw niya
may tanda, indi kamo magpalapit sa
iya ; kag magsulugud-kamo kutub sa
akon balaan nga Puluy-an." Kag nag-
sulugud sila, kutub sa mga tigulang,
nga yara sa atubangan sang Balay.

7 Kag nagsiling sia sa ila :
" Dagtai-

ninyo ang Bala}'', kag pun-a-ninyo ang
mga payto sang mga pilason sa kama-
tayon, ugaling gowa-kamo." Kag nag-
gulowa sila, kag nagpamilas sila sa
banwa.
8 Kag nahanabu, sang nagkalapilas na

sila, nga nabilin ako kag napukan ako
sing hapa, kag nagtuaw kag nagsiling
ako :

"
i
Ah, Ginoo nga si lehoba

!

I pagalaglagon mo bala ang bug-os nga
nabilin sa Israel, nga iula mo ang imo
kasingkal sa ibabaw sanglerusalem ?

"

9 Kag nagsiling sia sa akon: "Ang

kalautan sang balay ni Israel kag ni

luda lakas gid kadaku, kag ang duta
napuno na sa dugo nga naula, kag
ang banwa puno sang paglaiis ; kag
nagsililing sila : Ginbayaan ni lehoba
ini nga duta, kag si lehoba wala naga-
tan-aw.

10 Busa ako man, ang akon mata indi
magapatawad, bisan magakalooy ako

:

ang dalanon nila pagapakarion ko sa
ibabaw sang ila olo."

11 Kag yari karon, ang lalaki nga
napanaputan sang lino, nga may sulula-

tan sa iya hawak, naglDalik sa pagsugid
kag nagsiling sia :

" Ginhimo sono sang
ginsogo mo sa akon."

Ans ikaduha nfa palanan'awon sang; mga kerubin.

4r\ KAG nagtulok ako, kag yari karon,
Iv/ sa nahumlaran nga yara sa iba-

baw sang olo sang mga kerubin, subung
sing isa ka bato nga sapiro, nga daw
subung sang kaangay sang isa ka ling-

koran
^
nga harianon, nga nakita sa iba-

baw nila.

2 Kag naghambal sia sa lalaki nga
napanaputan sang lino, kag nagsiling
sia :

" Sulud-ka sa tunga sang mga
aliling sa idalum sang mga kerubin,
kag pun-a ang imo mga kamut sang
mga baga gikan sa tunga sang mga
Kerubin, kag iula sila sa ibabaw sang
banwa." Kag nagsalud sia sa idalum
sang akon mga mata.

3 Kag ang mga kerubin nagtilindug
sa too sang Balay, sang pagsulud sini

nga lalaki, kag ang gal-um nagpuno
sang patyo sa sulud.

4 Kag ang himaya ni lehoba nag-
bayaw s?. ibabaw sang mga kerubin, sa
ibabaw sang atangan sang Balay, kag
ang Balay napuno sang gal-um, sang
napuno ang patyo sang kasilaw sang
himaya ni lehoba.

5 Kag ang kagahud sang mga pak-
pak sang mga kerubin nabatian tubtub
sa patyo sa gowa, subung sang tingug
sang Dios nga Makagagahum, kon naga-
hambal sia.

6 Kag nahanabu, sang nagsogo sia sa
lalaki nga napanaputan sang lino, nga
nagasiling: "Kuha-ka sing kalayo sa
sulud sang mga aliling, sa tunga sang
mga kerubin," nga sia nagsulud kag
nagtindug sia sa malapit sang isa sang
mga aliling.
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7 Kag ang kerubin nag-untay sang
iya kamut sa tunga sang mga kerubin
nayon sa kalayo. nga yarasa tunga sang
mga kerubin, kag nagkuha sia sa iya

kag ginbutang niya ini sa duha ka ka-

mut sang taivo nga napanaptan sang
lino ; kag ginbaton niya ini, kag nag-
gowa sia.

8 Kag nakit-an sa mga kerubin ang
dagway sang isa ka kamut sang tawo sa

idalum sang iya mga pakpak.

9 Kag ragtulok ako, kag yari karon,
ang apat ka mga aliling malapit sa

mga kerubin ; ang isa ka aliling malapit
sa isa ka kerubin, kag ang isa ka
aliling malapit sa isa ka kerubin ; kag
ang bayhon sang mga aliling subung
sang bato nga krisolito.

10 Kag nahanungud sang ila bayhon,
may isa ka kaangay nga sa apat, subung
nga ang isa ka aliling yara sa tunga
sang isa ka aliling.

11 Sa panlakatan nila nagialakat sila

sa ila apat ka mga kilid ; wala sila mag-
balalikid sa ila panlakatan, kay bisan
ano nga duug sa diin natadlung ang
olo nagasulunud sila sa iya ; sila indi

nagaisol sa ila panlakatan.

12 Kag ang bug-os nila nga lawas,

ang ila mga likod kag ang ila mga
kamut, kag ang ila mga pakpak, subung
)fia}i ang mga aliling, napuno sila sang
mga mata palibol nga sa apat kag iiga

sa ila mga aliling.

13 Nahanungud sang mga aliling na-
batian ko, nga ginatawag sila : Ang
Manugtilik.

14 Kag ang tagsatagsa sa ila may
apat ka mga nawung. Ang nawung
sang isa among nawung sang kerubin

;

ang nawimg sang ikaduha, nawung sang
tawo ; kag ang iya sang ikatlo, nawung
sang leon ; kag ang iya sang ikap-at,

nawung sang agila.

15 Kag nagbalayaw ang mga kerubin
;

ini amo ang sapat nga buhi nga nakita
ko malapit sang suba nga Kebar.

16 Kon nagalalakat ang mga kerubin,
nagalalakat 7tian ang mga aliling malapit
sa ila; kag kon ang mga kerubin nag-
balayaw sang ila mga pakpak sa pag-
bayaw sa duta, ang mga aliling man
wala magilisol sa olehe nila.

17 Kon nagduliilog sila, nagdululog
ini sila ; kag kon sila naghalayaw, nag-
balayaw ini sila upud sa ila, kag ang

espiritu sang mga sapat nga buhi yara
sa ila.

18 Kag ang himaya ni lehoba nagha-
lin gikan sa ibabaw sang atangan sang
Balay, kag nagdulog sa ibabaw sang
mga kerubin.

19 Kag ang mga kerubin naghalayaw
sang ila mga pakpak kag nagbayaw sila

sa duta ; kag nakit-an ko sila, sang pag-
gowa nila, kag ang mga aliling man
malapit sa ila. Nagdululog sila sa

salamputan sang gawang nga r.asidla-

ngan sang Balay ni lehoba, kag ang
himaya sang Dios ni Israel yadto sa

ibabaw nila, nayon sa ibabaw.
20 Ini amo ang mga sapat nga buhi nga

nakita ko sa idalum sang Dios ni Israel

malapit sa suba nga Kebar, kag napa-
ngilala ko nga amo sila ang mga keru-
bin.

21 Ang tagsatagsa may apat ka mga
nawung, kag ang tagsatagsa apat ka
mga pakpak, kag ang mga dagway sang
kamut sang tawo sa idalum sang ila

mga pakpak.
22 Kag nahanungud sang kaangay

sang ila mga nawung, amo ang mga na-

wung, nga nakita ko malapit sang suba
nga Kebar, ini ang ila gid bayhon kag
ini amo gid sila. Naglakat sila ang
tagsatagsa sa tadlung sang ila nawung.

Mga paghukom sang Dios batok sa mga pango!

sang banwa.

-1 Hj KAG ang Espiritu nagbayaw sa

« « akon, kag gindala niya ako sa ga-

wang nga nasidlangan sang Balay ni

lehoba, nga nagaatubang sa Sidlangan
;

kag yari karon, sa salamputan sang
gawang ang duha ka puio kag lima ka
mga tawo kag sa tunga nila nakita ko
si laasanias, nga anak ni Asur, kag si

Pelatias, nga anak ni Benaia, nga mga
pangolo sang banwa.

2 Kag nagsiling sia sa akon :
" Anak

sang tawo, ini sila amo ang mga tawo
nga nagapadugi sing mga hunahuna
nga maiauton, kag nga nagalaygay sila

sing mga malain nga tinapat sa sini

nga banwa
;

3 Nga sila nagasililing : Ini indi amo
ang panag-on sa pagpatindug sing mga
balay. Ini nga banwa among kawa, kag
kita among unud.

4 Tungud sini tagna-ka batok sa ila,

tagna-ka, anak sang tawo.
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5 Kag naholog sa ibabaw nakon ang
Espiritu ni lehoba, kag nagsiling sia sa

akon: Isiling: Amo ining ginasiling ni

lehoba : Amo ini ang inyo ginahambal,
balay ni Israel, kag ang mga butang
nga nagasalaka sa inj^o espiritu, nakilala

ko sila.

6 Ginpadamu ninyo ang inyo mga
pilason sa kamatayon sa sini nga ban-
wa, kag ginpuno ninyo sang mga pila-

son sa kamatayon ang iya mga dalan.

7 Tungud sini amo ining ginasiling

sang Ginoo nga si leiioba : Ini amo ang
inyo mga pilason sa kamatayon, nga
ginpilas ninyo sa tunga niya, nga
amo sila ang unod, kag sia ang kawa

;

kag nahanungud sa inyo pagapagowaon
kamo sa tunga niya.

8 Ang hinganiban ginakahadlukan
ninyo, apang ang hinganiban pagapa-
karion ko sa ibabaw ninyo, siling sang
Ginoo nga si lehoba.

9 Kag pagapagowaon ko kamo sa
tunga niya, kag pagaitugyan ko kamo
sa mga kamut sang mga dumuluong
kag ako magahikot sing mga paghu-
kom sa ibabaw ninyo.

10 Sa hinganiban magakalapukan
kamo; sa mga kadulunan sa Israel pa-
gahukman ko kamo ; kag mahibaloan
ninyo nga ako amo si lehoha.

11 Ini 7iga hanwa indi manginkawa sa

inyo, bisan kamo manginunud sa tunga
niya : sa mga kadulunan sa Israel paga-
hukman ko kamo.

12 Kag mahibaloan ninyo, nga ako
amo si lehoba, kamo nga wala maglala-
kat sa akon mga palatiikuran, bisan
ginbutang ninyo sa buhat ang akon mga
tulumanon, kondi nga ginhimo ninyo
sono sang mga tulumanon sang mga
katawohan, nga yara sa mga palibot
ninyo,"

13 Kag nahanabu, sang nagatagna
ako, nga si Pelatias, nga anak ni Be-
naia, namatay. Kag naghapa ako, kag
nagtuaw ako sa daku nga tingug, kag
nagsiling ako: "j Abaw, Ginoo nga si

lehoba ! Ginahimo mo ang kalaglagan
sing bug-OS sang nabilin sa Israel."

14 Kag nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling :

15 Anak sang tawo, ini sila amo ang
imo mga utud, ang imo mga utud, ang
mga tawo sang imo kahimataan, kag
ang bug-OS nga balay ni Israel, nga sa

ila nagasililing ang mga pumuluyo sa

lerusalem : Palalayo-kamo kay lehoba
;

sa amon ginhatag ining duta sa pagka-
kaugalingon.

16 Tungud sini isiling mo : Amo ining
ginasiling sang Ginoo nga si lehoba :

Bisan pa gintabog ko sila sa malayo sa
tunga sang mga katawohan, kag ginwa-
raag ko sila sa mga kadutaan, walay
sapayan magamanginbalaan nga puluy-
an ako nila sa isa ka diyotay nga
dag-on sa mga duta, sa diin sila nag-
kaladto.

17 Ngani isiling mo : Amo ining gina-
siling sang Ginoo nga si lehoba : Paga-
tipunon ko kamo sa mga kabanwaanan,
kag pagapanipunou ko kamo sa mga
duta nga sa ila ginpangvvaraag kamo,
kag pagaihatag ko sa inyo ang duta sa
Israel.

18 Kag magaalabut sila didto, kag
pagakuhaon nila sa iya ang tanan niya
nga mga kalas-ayan, kag ang tanan niya
nga mga kalangil-ran.

19 Kag pagahatagan ko sila sing isa

lamang ka tagiposoon, kag igapasulud
ko sa inyo ang isa ka espiritu nga bag-o

;

kag pagakuhaon ko ang tagiposoon nga
bato sa ila unud, kag pagahatagan ko
sila sing tagiposoon nga unud,

20 Agud nga maglalakat sila sa akon
mga palatukuran, kag magbalantay sila

sang akon mga tulumanon, kag mag-
butang sila sa ila sa buhat, kag mangin-
banwa nakon sila, kag ako mangin-Dios
nila.

21 Apang nahanungud sa mga sad-
to nga ang ila tagiposoon nagalakat
sa olehe sang handum sang ila mga
kalas-ayan kag sang ila mga kalangil-

aran, pagaibutang ko ang ila dalan sa
ibabaw sang ila mga olo, siling sang
Ginoo nga si lohoba."
22 Ugaling naghalayaw ang mga

kerubin sang ila mga pakpak, nga ang
mga aliling malapit gid sa ila, kag ang
himaya sang Dios ni Israel yara sa
ibabaw nila nayon sa ibabaw.

23 Kag ang himaya ni lehoba nag-
bayaw gikan sa tunga sang banwa, kag
nagdulog sa ibabaw sang bukid nga
yara sa Sidlangan sang banwa.
24 Kag ginbayaw ako sang Espiritu,

kag gindala niya ako sa Kaldea sa mga
ginpangliton, sa palanan-awon, tungud
sang Espiritu sang Dios ; kag ang pala-

nan-awon nga kinita ko nagsaka gikan
sa akon.
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25 Kag ginsiling ko sa mga ginpanli-

toii ang tanaii nga mga polong ni

lehoba, nga ginpakita niya sa akon.

Ang guab sa diogding.—Ang pagkabihag kag

ang pagpaalaplaag.

jQ KAG nag-abut sa akon ang polong
"^ ni lehoba, nga nagasiling

:

2 •' Anak sang tav/o, ikaw nagapuj^o
sa tunga sang balay nga malalison ; kay
may mga mata sila nga sa inugtan-aw,
kag wala sila nagatan-aw ; may mga
idulungug sila nga inugpamati, kag
wala sila nagapalamati ; kay amo sila

ang isa ka balay nga malalison.

3 Kag ikaw, anak sang tawo, mag-
himo-ka smg balon sa pagliton, kag
halin-ka sa adlawon, sa atubangan sang
ila mga mata, subung nga sa pagliton;

halin-ka sa atubangan sang ila mga
mata, gikan sa duug nga diin ka nayon
pa liwan nga duug. Ayhan matalu-
pangdan nila, kay amo sila ang isa ka
balay nga malalison.

4 Kag pagadalhon mo ang imo balon
sa gowa, sa adlawon, sa atubangan sang
ila mga mata, subung sang balon nga sa

pagliton ; kag ikaw magagowa sa

kahaponon, sa atubangan sang ila mga
mata. subung sang paghalin sang mga
pinaliton.

5 Sa atubangan sang ila mga mata,
guaban-mo nga sa imo ang dingding,
kag pagapagowaon mo didto ang imo
balon.

6 Sa atubangan sang ila mga mata
pagapas-anon mo sia ; sa kagab-ihon pa-
gadalhon mo sia sa gowa; pagatabunan
mo ang imo nawung, kag indi ka maga-
tulok sang diita, kay sa tandaan nga
halimbawa ginhatag ko ikaw sa balay
ni Israel."

7 Kag ginhimo ko ang subung sini,

subung nga ginsogo sa akon. Gindala
ko sa gowa ang akon balon sa adlawon,
subung nga balon nga sa pagpaliton,
kag sa kahaponon ginguaban ko nga sa
akon ang dingding sa akon mga kamut.
Sa kagab-ihon ginpagowa ko sia kag
ginpas-an ko sia, sa atubangan sang ila

mga mata.
8 Kag nag-abut sa akon ang polong

ni lehoba sang kaagahon, nga nagasi-
ling:

9 Anak sang tawo, l wala bala mag-
siling sa imo ang balay ni Israel, ang

balay nga malalison: "^Anong gina-
himo mo? *'

10 Isiling-mo sa ila : Amo ining gi-

nasiling sang Ginoo nga si lehoba :

Ining lulan nagakahologan sang dun-
ganon nga yara sa Jerusalem kag sang
bug-OS nga balay sa Israel, nga yara sa
tunga niya.

11 Isiling: Ako amo ang inyo tan-

daan nga huwaran. Subung sang akon
ginhimo, amo ini ang pagahimoon sa
ila ; magakadto sila sa pagliton, sa kabi-
hagan.

12 Ang dunganon nga yara sa tunga
nila pagapas-anon niya ang balon, sa

kagab-ihon, kag magagowa sia ; paga-
guaban ang dingding sa pagpagowa sa

iya didto ; magapanabon sia sang iya
nawung, agud nga indi makita niya sang
iya mga mata ang duta.

13 Kag paghumiaron ko ang akon
pukot sa ibabaw niya, kag makuha sia

sa akon sihod kag pagadalhon ko sia sa

Babilonia, sa duta sang mga Kaldein-
hon ; apang indi sia magatan-aw sa iya,

kag mamatay sia didto.

14 Kag ang tanan nga mga nagalibot
sa iya, ang iya mga bulig, kag ang
tanan niya nga mga kinabon, pagaiwa-
raag ko sa tanan nga hangin, kag paga-
gabuton ko ang hinganiban sa olehe
nila.

15 Kag mahibaloan nila, nga ako amo
si lehoba, kon pagatabugon ko sila sa

tanan nga mga duta.

16 Kag pagahimoon ko, nga sa tunga
nila mabilin ang diotay nga kadamuon
sang mga tawo, sa hinganiban, sa gutum,
kag sa kinamatay, agud nga masugid
nila, ang tanan nila nga mga kalangil-

aran sa tunga sang mga katawohan sa

diin sila magaalabut. Kag mahibaloan
nila, nga ako amo si lehoba.

17 Kag nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling:

18 Anak sang tawo, kaon-ka sang imo
tinapay nga may pagkurug, kag inum-
ka sang imo tubig nga may kalisang
kag may paghiwasa.

19 Kag pagaisiling mo sa banwa sang
duta : Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba nahanungud sang mga
pumuluyo sa lerusalem, sa ibabaw sang
duta sa Israel: Pagakaonon nila ang
ila tinapay nga may paghiwasa, kag
pagaimnon nila ang ila tubig nga may
kakibang, kay ang duta pagahapayon,
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mania ang yara sa iya bangud sang mga
paglugus sang tanan nga mga nagapulu-
yo sa iya.

20 Kag ang mga kabanwaanan nga
ginapuy-an, pagapangub-on, kag ang duta
manginkahapayan. Kagmahibaloan nin-

yo, nga ako amo si lehoba.

Tagna batok sang mga butig nfa toga

tnanalagna.

21 Kag nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling

:

22 Anak sang tav/o, iano bala nga
hulubaton ini nga gmastilit ninyo sa duta
sa Israel, nga nagasiling :

" Nagalala-
wig ang mga adlaw, kag nagakadula
ang tanan nga palanan-awon ?

"

23 Ngani isiling-mo sa ila: Amo
ining ginasiling sang Ginoo nga si

lehoba : Pagapauntaton ko ini nga
hulubaton, kag indi na nila pagsuliton
sia sa Israel. Apang isiling mo sa ila :

"Nagapalalapit ang mga adlaw, subung
man ang katumanan sang tanan nga pa-
lanan-awon."

24 Kay wala na gid sing ano nga pa-
lanan-awon nga walay pulus, kag ang
pamakot wala na magalimbong sa tunga
sang panimalay ni Israel

;

25 Kay ako amo si lehoba : bisan ano
nga polong nga ginmitlang ko, ini nga
polong pagahikuton, indi na gid maga-
dugay. Kay sa inyo mga adlaw, oh ba-

lay nga malalison, magamitlang ako
sing isa ka polong, kag pagatumanon
ko sia, siling sang Ginoo nga si lehoba.

26 Kag nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling

:

27 Anak sang tawo, yari karon, nga
ang balay ni Israel nagasiling :

" Ang
palanan-awon nga ginatan-aw niya a-

mong sa raadamu pa nga mga adlaw,
kag nga sa mga malayo nga mgapanag-
on ginatagna niya."

28 Tungud sini isiling mo sa ila:

Amo ining ginasiling sang Ginoo nga
si lehoba : Indi gid magadugay bisan

ano sang akon mga polong ; ang polong
nga akon ginmitlang, pagahikuton, siling

sang Ginoo nga si lehoba.

jO KAG nag-abut sa akon ang polong
i*^ ni lehoba, nga nagasiling

:

2 Anak sang tawo, tagna-ka batok
sang mga manalagna sa Israel, nga na-
gatalagna ; kag pagaisiling mo sa mga

manalagna sono sang ila gid nga tagipo-
soon : Pamati-kamo sang polong ni le-

hoba.

3 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba: j Kailo ang mga ma-
nalagna nga mga buangbuang, nga
nagasulunud sang ila kaugalingon nga
espiritu, kag Tiagahalamhal nga Vv^ala gid
sila sing nakita

!

4 Subung sang mga milo sa kahana-
yakan, subung man ang imo mga mana-
lagna, oh Israel.

5 Wala kamo magsalaka sa mga
litik, bisan magpatindug kamo sing kuta
sa palibot sang balay ni Israel, agud nga
manginmalig-on sia sa pakigawayan sa

adlawon ni lehoba.

6 May mga palanan-awon sila nga
walay pulus kag mga pamakot nga binu-
tig, yadtong mga nagasililing : Nagasi-
ling si lehoba ; bisan pa si lehoba wala
magpadala sa ila ; kag nagahululat sila

nga maparaatud-an niya ang ila polong.

7 iWala kamo bala makakita sing
palanan-awon nga walay pulus, kag wala
karno magmitlang sing mga pamakot
nga binutig, sang pagsiling ninyo :

" Si

lehoba nagasiling," bisan pa nga wala
ako maghambal ?

8 Tungud sini amo ining ginasiling

sang Ginoo nga si lehoba : Bangud kay
nagamitlangkamo sing mga kadayawan,
kag nga nakakita kamo sing butig, tu-

ngud sini, yari karon ako nagaahut ba-
tok sa inyo, siling sang Ginoo nga si

lehoba.

9 Kag ang akon kamut manginbatok
sa mga manalagna, nga nagatan-aw sing
kadaj'-awan kag nga nagapalakut sing

binutig; indi mangin sa katilingbansila
sang akon banwa, bisan pagaipanulat
sila sa tolon-an sang balay ni Israel;

bisan magasuliid sila sa duta ni Israel.

Kag mahibaloan ninyo, nga ako amo ang
Ginoo nga si lehoba.

10 Bangud kay, hoo, bangud kay gina-
patalang nila ang akon banwa, nga na-
gasiling :

" Paghidaet," nga wala sing
paghidaet ; kag nga ini nga baniva naga-
patindug sing dingding, kag yari karon
nga sila nagapalamalhit sa iya sang
sinamo

:

11 Isiling sa sining mga manugpala-
malhit : \ Kag sia mapukan j Magaabut
ang ulan nga manuganaw, kag kamo,
mga bato nga hielo, mapukan kamo,
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kag ang hangin nga maunuson magapa-
litik sa iya.

12 Kag yari karon, ang dingding ma-
pukan. i Indi bala sila magasililing sa

inyo: "Diin na ang sinamo nga ginpa-

malhit ninyo sia?"

13 Ngani amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Pagapihakon ko
sia, sa akon kasingkal, sang unoson nga
hangin ; sa akon kaakig, manginulan nga
manug-anaw, kagsa akon kasingkal, nga
nagalambut nga tubtub sa pagkalaglag
sing bug-OS, manginbato nga hielo.

14 Pagabungkagon ko ang dingding
nga ginpamalhitan ninyo sang sinamo,
kag pagapukanon ko sia sa duta, kag
pagapadaygon ang iya sadsaran: ma-
pukan sia, kag pagapanlaglagon kamo
sing bug-OS sa tunga niya. Kag mahi-
baloan ninyo, nga ako amo si lehoba.

15 Pagatumanon ko ang akon kasing-

kal sa ibabaw sining dingding kag sa

mga nagapalamalhit sa iya sang sinamo ;

kag magasiling ako sa inyo : \ Wala na
ang dingding ! \ wala na ang mga yad-

tong nagpalamalhit sa iya !

16 Ko7i sayoron ang mga manalagna
sa Israel, nga nagatalagna nga sa Jeru-

salem, kag nga nagatalan-aw nga sa iya

sing palanan-awon sa paghidaet, nga
wala sing paghidaet, siling sang Ginoo
nga si lehoba.

17 Kagikaw, anaksang tawo, ibutang
ang imo nawung sa mga anak nga babae
sang imo banwa, nga nagapakamanalag-
na sono sang ila tagiposoon, kag mag-
tagna-ka batok sa ila.

18 Kag isiling-mo : Amo ining gina-

siling sang Ginoo nga si lehoba : \ Kailo
yadto sila nga nagatalahi sing mga ma-
gamay nga ulonan sa tanan nga mga
buko sang mga kamut, kag nga nagahi-
limo sing mga ulunan nga sa mga olo

sang tanan nga kataason sa pagdakup sa

sihod sang mga kalag ! I Buut kamo
bala magdakup sa sihod sang mga
kalag sang akon banwa, sa paghatag
sing kabuhi sa inyo kaugalingon nga
mga kalag.

19 Ginapasipalahan ninyo ako sa tu-

nga sang akon banwa, tungud sang mga
kinumkom nga sebada kag tungud sang
mga tinipik nga tinapay, nga nagapatay
sang mga kalag nga indi dapat ma-
patay, kag nga nagahatag sing kabuhi
sa mga kalag nga indi dapat magka-

bubi, sang nagabutig kamo sa akon
banwa, nga nagapamati sang butig.

20 Ngani, amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Yari karon, ako
nagaahut batok sa inyo mga magamay
nga olonan, nga sa ila nagapandakup
kamo sa sihod sang mga kalag, subung
sang mgapispis; pagagision ko sila sa

idalum sang inyo mga butkon, kag paga-
buhian ko ang mga kalag, nga ginapan-
dakup ninyo sa sihod, ang mga kalag
subung sang mga pispis.

21 Kag pagagision ko ang inyo mga
olonan kag pagaluwason ko ang akon
banwa sa inyo mga kamut, kag wala na
sila sa inyo mga kamut sa pagkahalog
sa sihod. Kag mahibaloan ninyo, nga
ako amo si lehoba.

22 Tungud kay ginpapasubo ninyo
nga may butig ang tagipsoon sang ma-
tarung, nga sa iya wala ako magpasubo,
kag ginpalig-on ninyo ang mga kamut
sang madauton, agud nga indi magisol
sia sa iya malain nga dalanon, agud nga
maghatag sa iya sing kabuhi.

23 Tungud sini wala na kamo sing
talan-awon nga walay pulus kag indi na
kamo magabutang sa buhat sing pama-
kot. Pagaluwason ko ang akon banwa
sa inyo mga kamut kag mahibaloan
ninyo nga ako amo si lehoba.

Silot sang mga diwatahan.

AA KAG nag-alabut sa akon ang pila
*T sa tunga sang mga tigulang sa

Isaael, kag naglilinkod sila sa atubangan
nakon.

2 Kag nag-abut sa akon ang polong ni

lehoba, nga nagasiling

:

3 Anak sang tawo, ginpasakup sining

mga tawo ang ila mga tagiposoon sa ila

mga diosdios kag napahamtang sila sang
katigayonan sa pagkaholog sa kalautan

sa atubangan sang ila nawung. iSa-
rang bala ako makatugut sa pagpakisa-
yud sa ila ?

4 Ngani hambala sila kag isiling sa

ila: Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba: Bisan sin-o nga tawo
sang balay ni Israel, nga ginpasakup
niya ang iya tagiposoon saiya mga dios-

dios, kag nga napahamtang niya ang
katigayonan sa pagkaholog sa kalautan

sa atubangan sang iya nawung, kag ma-
gaabut sa manalagna, ako si lehoba
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magasabat sa iya, sa kadamuon sang iya

mga diosdios,

5 Agud sa pagdakup sa balay ni Israel

sa ila gid uga tagiposoon, kay tanan

sila nagpalalayo sa akon tungud sang
ila mga diosdios.

6 Ngani, isiling-mo sa balay ni Israel

:

Amo ining ginasiling sang Ginoo nga si

lehoba: Balalik-kamo, kag talalikod-

kamo sa inyo mga diosdios ; kag talikdi-

ninyo ang tanan ninyo nga mga ka-

langil-aran.

7 Kay bisan sin-o nga tawo sa balay

ni Israel kag sang mga dumnluong, nga
nagapanlugayaw sa Israel, nga naka-
palayo sa akon, kag ginapasakup niya

ang iya tagiposoon sa mga diosdios, kag
nga napahamtang ang katigayonan sa

pagkaholog sa kalautan sa atubangan
sang iya nawung, kag ugaling mag-abut
sa manalagna sa pagpakisaycd sa iya

tungud sa akon, ako si lehoba, magasa-
bat ako sa iya tungud sa akon kauga-
lingon.

8 Kag pagaibutang ko ang akon na-

wung batok sadtong tawo, kag pagai-

butang ko sia ngakahapayan, sa tandaan
kag hulubaton ; kag pagautdon ko sia

sa tunga sang akon banv.-a. Kag mahi-
baloan ninyo, nga ako amo si lehoba.

9 Kag kon ang manalagna nagasug-
yot kag magmitlang sing ano nga
polong, amo ako si lehoba nga nagsug-
yot sa amo nga manalagna ; kag paga-
untayon ko ang akon kamut batok sa

iya, kag pagalaglagon k^ sia sa tunga
sang akon banwa sa Israel.

10 Kag pagadal-on nila ang ila ka-

lainan : subung sang kalautan sang
nagapakisayud manginamo man ang
kalautan sang manalagna,

11 Agud nga indi pagpatalangon ang
balay ni Israel nga malayo sa akon, bisan

pagdagtaan pa sila sa tanan nila nga
mga pagkamalalison, kag nga mangin-
banwa sila nakon, kag ako mangin-Dios
nila, siling sang Ginoo nga si lehoba.

Katarungan sang tnga silot sang Dios.

12 Kay nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling:

13 Anak sang tawo, kon ang isa ka
duta makasala batok sa akon, nga naga-
himo sing ano nga pagkamaluib, kag
mauntay ko ang akon kamut batok sa

iya kag maboong ko nga sa iya ang

salandigan sang tinapay kag pagipadala
ko sa iya ang gutum kag pagutdon ko
sa iya ang tawo kag ang sapat;

14 Kag kon sa tunga niya yara ining
tatlo ka mga lalaki, si Noe, s' Daniel
kag si lob; tungud sa ila, sila magluwas
unta sang ila kalag, tungud sang ila

katarungan, siling sang Ginoo nga si

lehoba.

15 Kag kon paagihon ko ang mga
mapintas nga mga sapat sa sini nga
duta nga magpapas sang mga pumuluyo
sa iya, kag nga mahapay sia bangud
sining mga sapat kag nga wala na sing

mag-agi sa iya
;

16 Kon ining tatlo ka lalaki yara sa

tunga niya, magkabuhi ako, siling sang
Ginoo nga si lehoba, indi maluwas nila

ang anak nga lalaki bisan ang anak nga
babae, sila lamang maluwas, kag ang
duta pagahapayon.

17 Kon, kon ako magpakari sing

hinganiban batok sang duta, kag kon
magsiling ako :

" Mag-agi ang hingani-

ban sa duta," kag kon pagutdon ko sa

iya ang tawo kag ang sapat,

18 Kag kon ining tatlo ka mga tawo
yara sa tunga niya, magkabuhi ako,

siling sang Ginoo nga si lehoba, indi

maluwas nila ang anak nga lalaki bisan

ang anak nga babae, apang sila lamang
ang maluwas.

19 Kon, kon ipadala ko ang kamatay
sa ibabaw sini nga duta, kag kon iula ko
ang akon kaakig sa ibabaw niya tubtub
sa dugo, sa pagutiid sa iya sang tawo
kag sang sapat,

20 Kag kon yara sa tunga niya, si

Noe, si Daniel kag si lob, magkabuhi
ako, siling sang Ginoo nga si lehoba,

indi maluwas nila ang anak nga lalaki

bisan ang anak nga babae ; tungud sang
ila katarungan, pagaluwason nila ang
ila kalag.

21 Kay amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Sa pagkamatuud,
kon pagipadala ko ang akon apat ka
mga malain nga mga paghukom, ang
hinganiban, kag ang gutum, kag ang mga
mapintas nga sapat kag ang kamatay,
batok sa lerusalem, sa pagutud sa iya

sang tawo kag sang sapat;

22 Walay sa payan, yari karon, maga-
kabilin sa iya ang pila ka mga nagpala-

lagyo, nga mga anak nga lalaki kag mga
anak nga babae, nga pagapandal-on sila

sa gov/a (yari karon nga magaabut sila
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sa inyo, kag niakita ninyo ang ila mga
dalanon kag ang ila mga binuhatan);
kag magakalalipay kamo sang malain
nga ginapakari ko sa ibabaw sang leru-

salem, sang tanan nga ginapakari ko sa

ibabaw niya.

23 Kag magakalalipay sila sa inyo,

kay makita nin\"o ang ila mga dalanon
kag ang ila mga binukatan; kag mapa-
ngilala ninyo nga indi sa walay kabang-
danan nga ginahimo ko ang tanan nga
ginahimo ko batok sa iya, siling sang
Ginoo nga si lehoba.

An; kaboy nga walay pulus.

i C KAG nag-abut sa akon ang polong
*^ ni lehoba, nga nagasiling

:

2 Anak sang tawo, ^ano bala ang
kahoy sang ubas labi sang tanan nga
kahoy ? I ang balagon nga yara^sa tunga
sang mga kahoy sang talon ?

3 I Magakuha bala sa iya sing kahoy
sa paghimo sing bisan ano nga bulu-

haton ? kon i magakuha bala sa iya
sing isa ka bugsok sa pagbitay sa iya

sing bisan ano ngasuludlan?

4 Yari karon, pagaibutang sia nga
gatong sa kalayo ; ang iya duha ka
ukbung ginupud sang kalayo, kag ang
katunganan nauling: ^maayo bala ini

sa bisan ano nga buluhaton ?

5 Yari karon sang bilog pa sia, indi

sarang mahuman sa ano nga buluhaton ',

labi na gid sa tapus na nga maupud sia

kag mauling sang kalayo, ^'manginhuman
pa bala sia sa bisan ano nga buluhaton ?

6 Tungud sini amo ining ginasiling

sang Ginoo nga si lehoba : Subung nga
ang kahoy sang ubas sa tunga sang mga
kahoy sang talon, nga ginhatag ko nga
gatong sa kalayo, amo ini ang ginhimo
ko sa mga pumuluyo sa Jerusalem.

7 Kag pagaibutang ko ang akon
nawung batok sa ila : maggulowa sila sa
isa ka kalayo kag ang iban nga kalayo
magaupud sa ila, kag mahibaloan ninyo,
nga ako amo si lehoba, kon ibutang ko
ang akon nawung batok sa ila.

8 Kag pagaibutang ko ang duta sa
kahapayan, tungud kay naghilimo sila

sing pagkamaluib, siling sang Ginoo
nga si lehoba.

Ang bigaoa ; mga kalangil-r.raa sa lerusalem.

if^ KAG nag-abut sa akon ang polong
l>-^ ni lehoba, nga nagasiling

:

2 Anak sang tawo, ipahibalo sa

lerusalem ang iya mga kalangii-aran.

3 Pagaisiling mo : Amo ining gina-
siling sang Ginoo nga si lehoba sa
lerusalem: Ang imo gingikanan kag
ang imo natawohan iya sila sang duta
sa Kanaan : ang imo amay isa ka
Amorinhon, kag ang imo iloy isa ka
Hetinhon

;

4 Kag nahanungud sang imo nata-
wohan, ang adiaw nga natawo ka, wala
pagutda ang im.o pusud, bisan ginhuga-
san ka sa tubig sa pagtinlo sa imo,
bisan naasinan ka sang asin, bisan gin-

putus ka sang mga wagkus.

5 Wala gid sing m.ata nga nahanoklog
sa imo, sa paghimo sa imo sing bisan
ano sini nga mga butang nga sa pag-
gamit sang kahanoklog sa imo ; kondi
nga ginhabuy ka sa ibabaw sang kaday-
gan sang latagon, nga may pagtamay sa
imo kabuhi, sa adlaw nga natawo ka.

6 Kag ako nag-agi malapit sa imo,
kag nakita ko ikaw nga nagaligidligid ka
sa imo dugo; kag nagsiling ako sa imo:
" Kabuhi-ka. yara ka sa imo dugo "

;

kag nagsiling ako sa imo liwan: "Kabu-
hi-ka, figa yara ka sa imo dugo.

7 Sa mga linibolibo ginpabuad ko
ikaw, subung sang hilamon sang lata-

gon." Kag nagdugang ka kag nagdaku
ka, kag nagdangat ka sa kahimpitan sang
katahum, nahuman ang imo mga dug-
han, ang imo nga buhok nagtubd sing
bugana gid ; apang ikaw hubo kag wala
sing tabon.

8 Kag nag-agi ako malapit sa imo,
kag gintulok ko ikaw; kag yari karon,
nga ang imo panag-on among panag-on
sang mga gugma; kag ginhumlad ko
ang akon kunup sa ibabaw nimo, kag
gintabunan ko ang imo kahubo ; kag
ginpanumpaan ko ikaw, nagpakigkati-
pan ako sa imo, siling sang Ginoo nga
si lehoba, kag nanginakon ikaw.

9 Ginhugasan ko ikaw sang tubig,

kag gintinloan ko, nga may madamu
nga tubig, ang imo dugo sa ibabaw
nimo, kag ginhaplas ko ikaw sang lana.

10 Kag ginpanaputan ko ikaw sing

bordado, kag ginpasapinan ko ikaw
sang panit sang tahas, kag ginwagkusan

(
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ko ikaw sang lino nga manipis, kag
gintabunan ko ikaw sing sukla.

11 Kag ginpunihan ko ikaw sing mga
puni, kag ginbutangaa ko sing mga
pulsera ang imo mga kamut, kag sing
isa ka kolintas sa imo liog.

12 Kag ginbutangan ko sing singsing
ang imo ilong, kag sing mga aritos ang
imo mga daiungan, kag sing purung-
purung nga matahum ang imo olo.

13 Kag Nagpamuni ka sing bulawan
kag pilak ; ang imo panapton mangin-
lino nga manipis, sukla, kag borclado

;

nagkaon ka sang harina nga malum-ok,
kag sang dugos kag sang lana; Icag

nanginmaayoayo ka sing lakas, kag
naglambut ka tubtub sa pagkahari.

j

14 Kag ang imo Imbantugan naglap-
nag sa tunga sang mga katawohan
bangud sang imo kaayoa3^o, kay himpit
sia, bangud sang akon pagkahalangdon
nga ginbutang ko sa ibabaw nimo, siling

sang Ginoo nga si lehoba.

15 Apang nagsalig ka sa imo kaa-
yoayo, kag nagpakighilav/as ka bangud
sang imo kabantugan, kag ginusikan mo
ang imo mga pagpakighilawas sa tanan
nga umalagi : nanginiya ina.

16 Kag nagkuha ka sang imo mga
panapton kag naghimo ka sing mga
duug nga mataas nga napimihan sang
sarisari nga mga duag kag nagpakig-
hilawas ka sa iia, butang nga sadto anay
indi nagkahanabu kag nga indi dapat
nga magkahanabu.

17 Kag nagkuha ka sang mga butang
sang imo puni, nga ginhim.o sa akon
bulawan kag sa akon pilak, nga ginhatag
ko sa imo, kag naghimo ka sa ila sing
mga larawan nga lalaki, kag nagpakighi-
lawas ka sa ila.

18 Kag ginkuha mo ang imo mga
panapton nga bordado sa pagtabon
sa ila, kag ang akon lana kag ang akon
pahamut ginbutang mo sa atubangan
nila.

19 Ang akon man kalan-on, nga
ginhatag ko sa imo, ang harina nga
malum-ok, kag ang lana, kag ang dugos,
nga sa ila ginsakdag ko ikaw, ginbutang
mo sa atubangan nila nga pahamut nga
maayo nga baho. Nanginamo ini, si-

ling sang Ginoo nga si lehoba.
20 Kag nagkuha ka sang imo mga

anak nga lalaki kag sang imo mga anak
nga babae, nga ginpanganak mo sa akon ,

kag ginhalad mo sila nga halad sa pag-

halonhon. iDiotay bala nga sa imo ang
pagpakighilav/as,

21 Nga ginpugutan mo ang akon mga
anak, kag gintugyan mo sila nga pag-
paagihon sila sa kalayo f

22 Kag sa tanan nimo nga mga
kalangil-aran kag sa imo mga pagpakig-
hilawas, wala ka makadumdum sang
mga adlaw sang imo pagkapamatan-on,
sang ikaw hubo pa kag walay tabon,
sang didto ka nga nagaligidhgid sa imo
dugo.

23 Kag nahanabu, sa tapus ang tanan
mo nga kalainan (j Kailo, kailo ka

!

siling sang Ginoo nga si lelioba),

24 Nga nagpatindiig ka sing mga
hulut nga may kayangkayang, kag nag-
himo ka sa imo sing mga mataas nga
duug sa tanan nga mga dalan.

25 Sa tanan nga nasikohan sang dalan
nagpatindug ka sang mga mataas nga
duug, kag ginhimo mo nga kalangil-aran
ang imo kaayoayo ; kag ginbika mo ang
imo mga tiil sa tanan nga umalagi, kag
ginpadamu mo ang imo mga pagpakig-
hilawas.

26 Kag nagpakighilawas ka sa mga
inanak sang Egipto, nga imo mga
kasilingan, nga madamol sing unud, kag
ginpadamu mo ang imo mga pagpakig-
hilawas sa pagpaakig sa akon.

27 Kag yari karon, ginuntay ko batok
sa imo ang akon kamut, kag glnbuhinan
ko ang imo pahat nga pinat-in, kag
gintugyan ko ikaw sa handum -sang mga
nagadulumut sa imo, sa mga anak nga
babae sang mga Pilistinhon, nga sila

nagakalahuya sa imo dalanon nga ma-
laway.

28 Apang tungud kay wala ka maay-
wi nagpakighilawas ka man sa mga
inanak ni Asur ; kag nagpakighilawas
ka sa ila, kag wala ka man maayawi.

29 Kag ginpadamu mo ang imo mga
pagpakighilawas sa duta sang mga
manugbaligya, sa Kaldea; bisan pa sini

wala ka maayawi.
30 i

Daw ano nga pagkamasakit sang
imo tagipoosoni siling sang Ginoo nga
si lehoba, nga nagahimo ka sining
tanan nga mga butang, subung nga
bigaon nga walay pagpugung.

31 Nga nagpatindug ka sang imo
hulut nga may kayangkayang sa nasiko-
han sang tanan nga dalan, kag nga
naghimo ka sang imo mga mataas nga
duug sa tanan nga mga dalan ; kag wala
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ka nanginsubung nga bigaon nahanu-
ngud sang pag tamay sang sohol,

32 Kondi subung nga babae nga
makilahion nga nagbaton sang du-

muluong sa baylo sang iya bana.

33 Ang tanan nga mga bigaon naga-
baton sing amoma, apang ikaw nag-

hatag sing mga amoma sa tanan mo
nga manughigugma, kag nagsugyot ka
sa ila tungud sang mga dolot, agud nga
magkalari sila sa imo sa tanan nga mga
bahin, sa imo mga pagpakighilawas.

34 Kag nahanabu, sa imo mga
pagpakighilawas, nga baliskad sa ibaii

nga mga babae, nga indi ka gin-

pangita nga sa imo pagpakighilawas,

kag nga ikaw naghatag sing sohol kag
nga wala sing bisan ano nga sohol nga
ginhatag sa imo: busa nanginbaliskad

ini.

35 Tungud sini, bigaon, pamatii ang
polong ni lehoba

:

36 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Tungud nga ginusikan

ang imo pllak, kag nga ang imo pag-
kahubo napahayag sa imo mga manug-
higugma sa imo mga pagpakighilawas,
kag bangud sang tanan mo nga mga
diosdios sang mga kalangil-aran, kag
bangud sa dugo sang imo mga anak,

nga sila gintugyan mo sa ila;

37 Tungud sini, yarikaron, ako naga-
tipon sang tanan mo nga mga manug-
higugma, nga sa ila nagkahamuut ka,

kag ang -tanan nga mga ginhigugma
mo, pati man ang tanan nga mga gin-

dumtan mo: pagatipunon ko sila sa

tanan nga duug batok sa imo, kag paga-
buksan ko sa ila ang imo pagkahubo,
kag makita nila ang tanan mo nga pag-

kahubo.
38 Kag pagahukman ko ikaw tungud

sang paghukom sang mga babae nga
makihilawson kag sang nagpalatolo
sing dugo ; kag pagahimoon ko nga
ikaw mangindugo lamang, manginka-
singkal kag kaimon.

39 Kag pagaitugyan ko ikaw sa ka-

mut nila, kag pagapukanon nila ang
imo hulut nga may kayangkayang, kag
pagapangubaon nila ang imo mga duug
nga mataas; pagaubahan ka nila sang
imo mga panapton, kag pagakuhaon
nila ang imo mga bulang nga puni, kag
pagabayaan ka nila nga hubo kag
walay tabon.

40 Kag magapalataklad sila batok sa

imo sing katipunan kag pagabatohon ka
nila sang mga bato, kag pagagihay-
gihayon ka nila sang ila mga hingani-
ban.

41 Kag pagapanunugon nila sa kalayo
ang imo mga kabalayan, kag magahili-
kot sila batok sa imo sing mga pag-
hukom sa mga mata sang mga madamu
nga mga babae ; kag pagapauntaton ko
ikaw sa pagkabigaon, bisan magahatag
ka pa man sing mga sohol.

42 Kag pagaiugpayon ko batok sa

imo ang akon kasingkal, kag maga-
palayo sa imo ang akon kaimon; maga-
linong ako, kag indi ako magapangakig.

43 Tungud kay wala ka makadum-
dum sa mga adlaw sang imo pag-
kapamatan-on, kondi nga ginpaakig
mo ako sa sining tanan, yari karon
tungud sini ginbutang ko man ang imo
mga dalanon sa ibabaw sang imo olo,

siling sang Ginoo nga si lehoba; kag
indi na magadugang ikaw sing sala nga
dulumtan sa imo mga kalangil-aran.

44 Yari karon, ang tanan nga pala-

hulubaton magahimo sa imo sing isa ka
hulubaton, nga nagasiling: "Subung
sang iloy, amo man ang iya anak nga
babae."

45 Ikaw among anak nga babae sang
imo iloy, nga may kaaligutgut sia sa iya

bana kag sa iya mga anak nga lalaki

;

kag ikaw amo ang litud nga babae sang
imo mga litud nga babae, nga may kaali-

gutgut sila sa ila mga bana kag sa ila

mga anak nga lalaki. Ang inyo iloy

nangin-Hetinhon, kag ang inyo amay,
Amorinhon.

46 Kag ang imo litud nga magulang
amo ang Samaria pati ang iya mga
anak nga mga babae, nga nagapuyo sia

sa imo wala. Kag ang imo utud nga
babae nga manghud nga nagapuyo sa

imo too amo ang Sodoma pati ang iya

mga anak nga babae.

47 Kag indi lamang ikaw naglakat sa

ila mga dalanon, bisan naghimo ka sono
sang ila mga kalangil-aran; ini gina-

pakadiyotay mo kag nagpakadunot ka
sing labi sa ila, sa tanan mo nga mga
dalanon.

48 Magkabuhi ako, siling sang Ginoo
nga si lehoba ; ang Sodoma nga imo
utud, sia pati ang iya mga anak nga
babae, wala maghimo sila subung sang
ginhimo mo, ikaw kag ang imo mga anak
nga babae.
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49 Yari karon, nga ini nanginamo
ang kalautan sang Sodoma, nga imo
utud : ang palabilabi. Sia pati ang iya

mga anak nga babae may tinapay sila

sa pagkabusug kag ang isa ka pag-
pahuway nga malinong gid, kag wala sia

magpabaskug sang mga kamut sang
nasubuan kag sang imol.

50 Kag matinaastaason sila, kag nag-
hilimo sila sing kalangil-aran sa atuba-

rgan nakon, kag ginpanas ko sila sa

tapus nga nakita ko sia.

51 Kag ang Samaria wala maghimo
bisan sang katunga sang imo mga sala.

Nagpadamu ka sang imo mga kalangil-

aran sing labi sang sa ila, kag nag-
pakamatarung ka sang imo mga utud
nga babae tungud sang tanan mo nga
mga kalangil-aran, nga ginhimo mo.

52 Ikaw man, dal-a ang imo kahuluy-
an nga ginhimo sa imo utud nga babae.
Bangud sang imo mga sala nga naghimo
ka sing labi pa ka talamayon sa ila, mga
labing matarung pa sila sa imo ; busa,

pagkahuya-ka, kag dal-a ang imo ka-

huluy-an, kay ginpakamatarung mo ang
imo mga utud nga babae.

53 Kag pagapabalikon ko ang ila

kabihagan : ang mga bihag sang Sodoma
kag ang iya mga anak nga babae, kag
ang mga bihag sang Samaria kag ang
iya mga anak nga babae, kag sa tunga
nila ang kabihagan sang imo mga bihag,

54 Agud nga ikaw magdala sang imo
kahuluy-an, kag nga magbatyag sang
salimoang bangud sang tanan, nga imo
ginhimo, sa paglipay sa ila.

55 Kag ang imo mga utud nga babae,
ang Sodoma pati ang iya mga anak nga
babae magabalalik sa ila una nga
kahimtagan, kag ang Samaria pati ang
iya mga anak nga babae, magabalalik
sila sa ila una nga kahimtangan; kag
ikaw pati ang imo mga anak nga babae
magabalalik kamo sa inyo nahauna nga
kahimtangan.

56 Kag ang Sodoma, nga imo utud
nga babae, wala pagsambita sa imo
baba sa mga adlaw sang imo mga pag-
palabilabi,

57 Sa wala pa mapahayag ang imo
kalainan, subung sa panag-on sang
kahuluy-an sang mga anak nga babae
sang Aram, kag sang tanan nga naglibot
sa ila, sang mga anak nga babae sang
mga Pilistinhon, nga nagatalamay sa
imo sa tanan nga duug.

58 Ikaw nagadala sang imo sala nga
dulumtan kag sang imo mga kalangil-

aran, siling ni lehoba.

59 Kay amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba: iGinahimo ko sa

imo subung sang imo ginhimo, nga gin-

tamay mo ang panumpa sa paglalis

sang katipan.

60 Apang ako magapanumdum sang
imo pagkapamatan-on, kag pagatukuron
ko sa imo ang isa ka katipan nga walay
katapusan.

61 Kag magapanumdum ka sang imo
mga dalanon, kag magabatyag ka sing
kahuya sa iya, kon magabaton ka sa imo
mga utud nga babae, nga m.ga magu-
lang mo pati sang mga manghud mo,
nga sila pagaihatag ko sa imo nga mga
anak mo nga babae, apang indi tungud
sang imo katipan.

62 Kag pagatukuron ko ang akon
katipan sa imo, kag mahibaloan mo, nga
ako amo si lehoba,

63 Agud nga makadumdum ka, kag
magkahuya ka, kag nga bangud sang
imo kahuluy-an, indi ka na makabuka
sang imo baba, kon ako maghimo sang
katumbasan nga sa imo tungud sang
tanan nga ginhimo mo, siling sang Ginoo
nga si lehoba.

Palaangiran sang duha ka agila kag sang puno

sang ubas.

417 KAG nag-abut sa akon ang po-
• ' long ni lehoba, nga nagasiling:
2 Anak sang tawo, buko-ka sing isa

ka paktakon, kag pahyag-ka sing isa ka
palaangiran sa balay ni Israel.

3 Kag magasiling ka : Amo ining gi-

nasiling sang Ginoo nga si lehoba: Ang
daku nga agila, nga may dalagku nga
mga pakpak, kag may malagba nga mga
kuyus, puno sing mga bulbul sa naga-
kalainlain nga mga duag, nag-abut sa

Libano kag ginkuha niya ang tuyok-
tuyokan sang sedro.

4 Gingabut niya ang labing daku
sang iya mga salingsing, kag gindala

niya sia sa duta sang balaligyaan, kag
ginbutang niya sia sa banwa sang mga
manugbaligya.

5 Ugaling nagkuha sia sang binhi

sang dnta, kag ginbutang niya sia sa

isa ka latagon nga palangasan; gin-

butang niya sia sa luyo sang madamu
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nga mga tubig, ginbutang niya sia sa

duug nga binunyagan.
6 Kag naguslot, kag nahimo sia nga

isa ka puno sang ubas nga madamu sing

sanga, apang manubo ang tinuboan
Vtiya, sa bagay nga ang iya mga sanga
nagbalalik layon sa iya, kag ang iya

mga gamut yara sa idalum niya ; kag
nahimo sia nga puno sang ubas, nga
nagpananga kag nanalingsing.

7 Apang may isa man ka daku nga
agila, nga may dalagku nga mga pak-
pak kag madamu sing mga bulbul ; kag
yari karon, nga ini nga puno sang ubas
nagpatiko nayon sa iya sang iya mga
gamut kag kutub sa natamnan niya
naguntay sia nayon sa iya sang iya mga
sanga, agud nga mabunyagan niya sia.

8 Kag sa isa ka maayo nga lata-

gon, nga malapit sa madamu nga mga
tubig, gintanum sia, agud nga mag-
pananga sia, kag magdala sing bunga,
kag agud nga manginpnno sang ubas sia

nga maambong.
9 Isiling-mo : Amo ining ginasiling

sang Ginoo nga si lehoba : ^Magabuga-
na bala sia? ^Indi bala pagagabuton
niya ang iya mga gamut, kag pagautdon
nij'-a ang iya bunga ? l Kag indi bala
pagapalayaon niya ang tanan niya nga
mga dahon ? Magakalaya sia, kag indi

nagakinahanglan bisan daku nga kiisug

sang butkon, bisan madamu nga mga
tinawo sa paggabut sa iya sa mga gamut
niya.

10 Kag yari karon, natanum na.

iMagabugana bala sia? i Indi bala
malaya sing bug-os, kon ang hangin sa
Sidlangan maghuyup sa iya ? Malaya
sia sa natamnan nga diin sia naguslot.

11 Kag nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling

;

12 Biisa, isiling-mo karon sa sining
balay nga malalison : i Wall bala kamo
makahibalo nga kon ano ang kahologan
sining mga butang? Isiling-mo: Yari
karon nga ang hari sa Babilonia nag-
abut sa lerusalem, kag ginkuha niya ang
iya hari kag ang mga dunganon, kag
gindala niya sila upud sa iya sa Babilo-
nia.

13 Ugaling nagkuha sia sing isa ka
taivo sa kaliwatan nga harianon, kag
naghimo sia upud sa iya sing pagpakig-
katipan, kag ginpapanumpa niya sia

;

kag ginkuha niya man ang mga labing
makusug sang duta,

^
14 Agud nga paglapyoon ang ginha-

rian, kag indi makatindug, nga naga-
bantay sang iya pagpakigkatipan sa

pagpadayon.
15 Apang naglalis sia batok sa iya,

nga nagapadala sang iya mga manugba-
lita sa Egipto, agud nga hatagan nij'-a sia

sing mga kabaj^o kag madamu nga mga
tinawo, i Pagapabuganaon bala ang
naghimo sini ? i magapalagyo bala sia ?

Naglalis sia sang pagpakigkatipan, kag

I sarang sia bala makapalagyo ?

16 Magkabuhi ako, siiing sang Ginoo
nga si lehoba : Sa duug sang hari, nga
naghimo sa iya nga hari, nga ang iya

panumpa gintamay niya, kag nga gin-

lalis niya ang iya pagpakigkatipan, ma-
lapit sa iya, sa tunga sang Babilonia,
mamatay sia.

17 Kag ini indi sa daku nga kasoldado-
san, bisan sa madamu nga kinabon, nga
si Paraon magahimo nga sa iya sa pag-
awayan, kon magapatindug sila sing

mga tap-okkag nga magapalatindug sila

sing mga kapag-unan sa palibot sa

pagpapas sang madamu nga mga kalag.

18 Gintamay niya ang panumpa sa
paglalis sang katipan ; kag yari karon,
nga ginhatag niya ang iya kamut kag
ginhimo niya ining tanan nga mga
butang : indi sia makapalagyo.

19 Tungud sini amo ining ginasiling

sang Ginoo nga si lehoba. Magkabuhi
ako, amo ang panumpa nakon, nga gin-

tamay niya, kag ang akon katipan nga
ginlalis niya. Pagaibutang ko ini sa

ibabaw sang iya olo.

20 Kag igaladlad ko sa ibabaw niya
ang akon pukot, kag pagadakpon ko sia

sa akon sihod ; kag pagadalhon ko sia

sa Babilonia kag didto magasulud ako sa

paghukom sa iya tungud sang mga pag-
lalis, nga ginhimo niya batok sa akon :

21 Kag nahanungud sang tanan niya
nga mga manlalagyo, pati ang tanan niya
nga mga kinabon, magakalapukan sila sa

hinganiban ; kag ang mga nagakalabilin
pagaipanwaraag sila sa tanan nga ha-

ngin. Kag mahibaloan ninyo, nga amo
ako si lehoba nga naghambal.
22 Amo ining ginasiling sang Ginoo

nga si lehoba : Apang magakuha ako
gid sang mataas nga tuyoktuyokan sang
sedro, kag pagaibutang ko ini sa duta

:

sa labing daku sang iya mga salingsing,

magakuha ako sing isa ka lagbus, kag
pagaitanum ko gid ini sa ibabaw sang
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17.23. SI ESEKIEL. 13. 17.

isa ka bukid nga mataas kag manayok-
nayok.

23 Sa bukid nga mataas ni Israel pa-
gaitanum ko sia; kag magahayaw sia

sing mga sanga, kag magadala sia sing
bunga, kag mahimo sia nga maambong
nga sedro ; kag magapuluj'-o sa idalum
niya ang tanan nga maganiay nga pis-

pis, ang tanan nga may m.ga pakpak:
magahimo sila sang ila puluy-an sa
landong sang iya mga sanga.

24 Kag makahibalo ang tanan nga
mga kahoy sang latagon, nga ako si

lehoba amo ang nagapatubo sang ka-
hoy nga malaas, kag ginapataas ko ang
manubo nga kahoy, nga ginapalaya ko
ang kahoy nga hilaw kag ginapapan-
lumbay ko ang kahoy nga laya. Amo
ako nga si lehoba, nga nagahambal kag
nagahimo sini.

Kaujaliagoa nfa salabton.

iO KAG nagbut sa akon ang polong
•O ni lehoba, nga nagasiling :

2 "iAno bala ang buut ninyo igasi-

ling, sang nagamitlang kamo sini nga
hulubaton sa ibabawsangduta sa Israel,

nga nagasiling: Ang mga ginikanan
nagkalaon sang bagnas, kag ang mga
ngipon sang anak may kangilo ?

"

3 Magkabuhi ako, siiing sang Ginoo
nga si lehoba, nga iudi na mahanabu
nga magamitlang kamo sini nga hulu-

baton sa Israel.

4 Yari karon, ang tanan nga mga
kalag akon sila; akon sila, ang kalag
sang amay, subung man ang kalag sang
anak. Ang kalag nga makasala, ina

m.amatay.

5 Kag kon ang tawo matarung kag
magbutang sa buhat sing mga tuluma-
non kag sang katarungan,

6 Kon indi sia magkaon sa ibabaw
sang mga bukid, bisan maghayaw sang
iya mga mata sa mga diosdios sang
balay ni Israel, bisan magdagta sang
asawa sang iya isigkatawo, bisan mag-
palapit sa babae sa iya pagkahigko,

7 Bisan magpigos sia sa bisati kay si7i-

<7, kon magulisia sang iya inugpalig-on

nga ginbaton tungud sang utang, bisan

maghimo sia sing paglugos, m.aghatag
sang iya tinapay sa nagutum, kag magta-
bon sa hubo sing panapton

;

8 Kon indi sia maghatag sa patiibo,

bisan raagbaton sing kapuslanan, kon sa

kalainan pungan niya ang iya kamut, kon
maghimo sia sing paghukom, sono sang
kamatooran sa tunga sang tawo kag
tawo

;

9 Kon sa akon mga palatukoran mag-
lakat sia kag magbantay sia sang akon
mga tulumanon, nga sa pagbuiang sa

buhat sang kamatooran ; ini nga tawo
matarung, sa pagkamatuud, magakabuhi
sia, siiing sang Ginoo nga si lehoba.

10 Apang kon magpanganak sia sing
anak nga lalaki nga malugus, nga naga-
ula sing dugo, kag nga maghimo sia ba-

tok sa iya utud sing bisan ano sining

mga butang
11 (Nga bisan pa nga sa iya indi mag-

himo sing bisan ano sining mga butang)

;

bisan pa magkaon sia sa ibabav/ sang
mga bukid, kag magdagta sang asawa
sang iya isigkatawo

;

12 Kon magpigus sia sang nalisdan

kag sang imol, kon magpangawat sia,

indi maguli sia sang inugpalig-on, mag-
hayaw sia sang iya mga mata sa mga
diosdios, kag magbutang sia sa buhat
sing kalangil-aran,

13 Kon sia maghatag sa patubo, kag
magbaton sing kapuslanan; i magaka-
buhi bala sia ? Indi magakabuhi sia.

Ginhimo niya ining tanan nga mga ka-

langil-aran ; sa pagkamatuud, mamatay
sia : ang iya dugo magamangin sa iba-

bavvJ- niya.

14 Apang, yari karon, ang isa nga
magpanganak sing anak nga lalaki, nga
sia makakita sang tanan nga mga sala

nga ginhimo sang iya amay, kag mag-
andani nga indi niya paghimoon nga
subung sini

:

15 Indi magkaon sia sa ibabaw sang
mga bukid, bisan maghayaw sia sang iya

mga mata sa mga diosdios sang balay
ni Israel ; indi magdagta sia sang asa-

wa sang iya isigkatawo,

16 Bisan magpigos sia sa bisan kay
sin-o, indi magbaton sia sing inugpalig-

on, bisan magpangawat sia, maghatag
sia sing tinapay sa nagutum, magtabon
sia sing panapton sa hubo ;

17 Magpugung sia sang iya kamut sa

imol, indi sia magbaton sing patubo,

bisan kapuslanan, magbutang sia sa

buhat sang akon mga tulumanon, kag
maglakat sia sa akon mga palatukuran :

ini indi mamatay tungud sang kalautan

sang iya amay ; sa pagkamatuud, maga-
kabuhi sia.
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18. 18. SI ESEKIEL. 19.5.

18 Ang iya amay, tungud kay nag-
himo sia sing pagpigus kag nagpanga-
wat sia sa iya iitud, kag nagbutang sia

sa buhat sang indi maaayo sa tunga sang
iya banwa, yari karon, nga sia mamatay
tungud sang iya kalainan.

19 Kag nagasililing kamo : "^'Kay
ngaa bala ang anak indi magdala sang
ano nga kalautan sang iya amay ?

"

Kay ang anak nagbutang sa buhat sang
tulumanon kag sang katarungan, nag-
bantay sia sang tanan ko nga mga pala-
tukuran, kag ginhimo niya sila, tungud
sini, sa pagkamatuud, magakabuhi sia.

20 Ang kalag nga nagapakasala, ina
mamatay : ang anak indi magadala sang
kalautan sang amay ; bisan ang amay
magadala sang kalautan sang anak :

ang katarungan sang matarung mangin
sa ibabaw niya, kag ang kalautan sang
madauton mangin sa ibahaw niya.

21 Kag ang malauton, kon magisol
sia sa tanan nga mga sala nga ginhimo
niya kag magbantay sang tanan nakon
nga mga palatukuran, kag kon magbu-
tang sia sa buhat sang tulumanon kag
sang katarungan, sa pagkamatuud, ma-
gakabuhi sia, indi mamatay sia.

22 Ang tanan nga mga paglalis nga
ginhimo niya, indi na pagapanumdumon
batok sa iya: sa iya katarungan, nga
ginhimo niya, magakabuhi sia.

23 I Magakahamuut bala ako sang ka-

matayon sang madauton ? siling sang
Ginoo nga si lehoba. l Indi bala, hino-

roo, nga sia magisol sa iya mga dalanon
kag nga magkabuhi sia?

24 Kag kon ang matarung magisol sa

iya katarungan kag magbutangsa buhat
sang kalautan, kag maghimo sia sono
sang tanan nga mga kalangil-aran nga
ginahimo sang malauton, i magakabu-
hi bala sia ? Ang tanan niya nga mga
katarungan, nga ginhimo niya, indi na
pagapanumdumon; tungud sang iya
paglalis nga ginhimo niya, kag tungud
sang iya sala, nga ginbuhat niya, tungud
sa ila mamatay sia.

25 Kag nagasililing kamo :
" Indi

himpit ang dalanon sang Ginoo." Pa-
matii-ninyo karon, balay ni Israel : I In-

di bala himpit ang akon dalanon? ilndi
bala ang inyo mga dalanon ang indi

himpit?
26 Kon ang matarung magisol sa iya

katarungan, kag maghimo sing kalau-

tan, kag tungud sini mamatay sia ba-

ngud sang iya kalautan, nga ginhimo
niya, mamatay sia.

27 Kag kon ang madauton magisol sa
iya kalautan, nga ginhimo niya, kag kon
magbutang sia sa buhat sang tulumanon
kag sang katarungan, ini sia magapabu-
hi sang iya kalag.

28 Kon mag-andam sia sa pagisol sa
tanan niya nga mga paglapas, nga gin-

himo niya, sa pagkamatuud, magakabuhi
sia ; indi mamatay sia.

29 Kag nagasiling pa ang balay ni

Israel :
" Indi himpit ang dalanon sang

Ginoo." llndi himpit bala ang akon
mga dalanon, balay ni Israel ? i Indi

bala ang inyo mga dalanon ang indi

mga himpit ?

30 Ngani ako magahukom sa inyo, sa

tagsatagsa sono sang iya mga dalanon,
balay ni Israel, siling sang Ginoo nga si

lehoba. Balik-kamo kag magliso-kamo
gikan sa tanan ninyo nga mga paglalis,

kag wala na kamo sing katigayonan sa
pagkaholog sa kalautan.

31 Sobola-ninyo sa malayo sa inyo
ang tanan ninyo nga mga paglalis nga
tungud sa ila naglapas kamo ; kag hili-

mo-kamo nga sa inyo sing tagiposoon
nga bag-o kag espiritu nga bag-o. Kag
(Jkay ngaa bala magakalamatay kamo,
balay ni Israel ?

32 Kay indi nagakahamuut ako sang
kamatayon sang nagakapatay, siling

sang Ginoo nga si lehoba. Busa, liliso-

kamo, kag magakalabuhi kamo.

Maya ; ang leon nga babae kag ang pinuno

sang ubas.

1Q KAG ikaw, haya-ka sa ibabaw^ sang mga dunganon sa Israel,

2 Kag magsiling-ka sa ila : i Sin-o
bala ang imo iloy ? Ang isa ka leon nga
babae. Sa tunga sang mga leon naglo-

ko sia kag ginsagud niya ang iya mga
magamay sa tunga sang mga totoy.

3 Kag ginsagud niya ang isa sang iya

mga totoy ; nanginleon nga diotay sia,

kag nagtoon sia sa pagtukub sing tuluk-

bon : naghalunhon sia sing mga tawo.

4 Apang ang mga katawohan na-

kabati nahanungud sa iya : gindakupsia
sa boho nila, kag gindala nila sia nga
may mga tohog sa duta sa Egipto.

5 Kag nakita niya nga naghulat sia,

kag- nga nagkadula ang iya paglaum

;

kag nagkuha sia sing isa sang iya mga
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19.6. SI ESEKIEL. 20. 10,

tutoy, kag ginhimo niya ini nga leon

nga diyotay.

6 Sang naglakat sia gikan diri pa did-

to sa tunga sang mga leon, nahimo sia

nga leon nga diyotay kag nagtoon sia sa

pagtukub sing tulukbon : naghalunhon
sia sing mga tawo.

7 Nakilala niya ang ij^a mga bale nga
babae kag ginhapay niya ang iya mga
kabanwaanan ; ang duta kag ang tanan
nga yara sa iya ginhapay sa tingug sang
iya pagngurub.

8 Kag ang mga katawohan nagsalakay
batok sa iya sa palibot gikan sa mga
probinsia, kag ginhulumlad nila sa iba-

baw niya ang ila pukot : gindakupsia sa

iya boho.

9 Kag ginbutang nila sia sa isa ka ba-

latibat nga may mga tuhog, kag gindala

nila sia sa hari sa Babilonia
;
ginpasuliid

nila sia sa mga kabakuran, agud nga
ang iya tingug indi na mabatian sa iba-

baw sang mga kabukiran sa Israel.

10 Ang imo iloy nanginsubung sa isa

ka pinuno sang ubas sa imo kaangay,
nga natanum sa malapit sa mga tubig

;

mabungahon sia, kag mabuganaon sa

mga balagon bangud sang mga madamu
nga mga tubig.

11 May mga sanga sia nga mga ma-
bakud nga sa mga patok sang mga raa-

nuggahum Nagtaas sia sa kataason sa

tunga sang iya mga katuyoktuyokan
nga madabung, kag nakita sia tungudsa
iya kataason, tungud sang kadamuon
sang iya mga sanga.

12 Apang gingabut sia nga may ka-

singkal, nga ginpukan sia sa duta, kag
ang hangin sa Sidlangannagpalaya sang
iya bunga : ang iya mga mabakud nga
mga patok ginpamali, nalaya sila, gin-

halonhon sila sang kalayo.

13 Kag karon natanum sia sa kaha-
nayakan, sa duta nga kigas kag mau-
hawon.

14 Naggowa ang kalayo sa mga patok
sang iya mga sanga, naghalonhon ini

sang iya bunga, kag wala na sa iya sing

sanga nga mabakud, bisan patok nga
inuggaham. Ini arao ang haya, kag
nanginhaya sia.

Ang mga kalangil-aran sang balay ni Israel

kutub sang panag-on sang Eksodo.

20 KAG Nahanabu, sa tuig nga ika-

pito, sa bulan nga ikalima, sa

ikapulo sang bulan, nga nag-alabut ang
iban sang mga tigulang sa Israel sa
pagpakisayud kay lehoba, kag nagliling-
kod sila sa atubangan nakon.

2 Kag nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling

:

3 Anak sang tawo, ihambal sa mga
tigulang sa Israel, kag isiling sa ila

:

Amo ining ginasiling sang Ginoo nga si

lehoba : i Sa pagpakisayud sa akon bala
nagkalari kamo ? Magkabuhi ako, nga
ako indi magatugut sa pagpakisayud sa
inyo, siling sang Ginoo nga si lehoba.

4 iMagahukom ka bala sa ila? Anak
sang tawo, i magahukom ka bala sa ila ?

Ipahibalo mo sa ila ang mga kalangil-

aran sang ila mga ginikanan.

5 Kag isiling mo sa ila : Amo ining
ginasiling sang Ginoo nga si lehoba

:

Sa adlaw nga ginpili ko si Israel, kag
nga ginbayaw ko ang akon kamut sa

kaliwatan sang balay ni lakob, kag
nga ginpakilala ko sa duta sa Egipto,
kag nga ginbayaw ko ang akon kamut
sa ila, nga nagasiling: "Ako amo si

lehoba nga inyo Dios ;

"

6 Sadto gid nga adlaw, nga ginbayaw
ko sa ila ang akon kamut, sa pagpa-
gowa sa ila sa duta sa Egipto pa duta nga
ginpangita ko sa ila, duta nga nagailig
sing gatas kag sing dugos, nga sia amo
ang labing maayoayo sang tanan nga
mga duta

;

7 Kag nagsiling ako sa ila :
" Magso-

bol ang tagsatagsa sa iya sang mga ka-

langil-aran sang iya mga mata, kag indi

kamo magpadagta sa inyo sa mga dios-

dios sa Egipto : ako amo si lehoba, nga
inyo Dios."

8 Apang sila naglalalis batok sa

akon, kag indi sila buut magpamati sa

akon : wala sing sin-o sa ila nga nagso-
bol sang mga kalangil-aran sang iya
mga mata, bisan ginbayaan nila ang
mga diosdios sa Egipto ; kag nagham-
bal ako, nga pagaiula ko ang akon ka-

akig sa ibabaw nila, sa pagtuman sang
akon kasingkal sa ila sa tunga sang duta
sa Egipto ;

9 Apang ginhimo ko bangud sang
akon ngalan, agud nga indi pagpasipala-
han sia sa mga mata sang mga katawo-
han, nga sa tunga nila yara sila, nga sa

ila mga mata nagpakilala ako sa ila, sa
pagpagowa sa ila sang duta sa Egipto.

10 Kag ginpagowa ko sila sa duta sang

1003



20. 11. SI ESEKIEL. 20. 28.

Egipto, kag gindala ko sila sa kahana-

vakan.
11 Kag ginhatag ko sa ila ang akon

mga palatukuran, kag ginpahibalo ko sa

ila ang akon mga tulumanon ; nga tu-

ngud sa ila magakabuhi ang tawo, nga

magbutang sa iia sa biihat.

12 Kag ginhatag ko man sa ila ang

akon mga sabado, nga mangintandaan

sila sa tunga nakon kag nila, kon sayo-

ron nga ako amo si lehoba, nga nag-

pakabalaan sa ila.

13 Apang nagmalalison batok sa akon

ang"^ balay ni Israel sa kahanayakan;

wala sila maglalakat sa akon mga pala-

tukuran, kag ginsikway nila ang akon
mga tulumanon, nga tungud sa ila, ma-
gakabuhi ang tawo nga magbutang sa

ila sa buhat,^ kag ghipakadibalaan nila

ang akon mga sabado sing daku gid,

kag naghamJoal ako, nga pagaiula ko

sa ibabaw nila ang akon kasingkal sa

kahanayakan, sa pagupud sa ila.

14 Apang ginhimo ko bangud sang

akon ngalan, agud nga indi pagpasi-

palahan sia sa mga mata sang mga
katawohan, nga sa atubangan sang ila

mga mata ginpagowa ko sila.

15 Kag ginbayaw ko man ang akon
kamut sa ila, sa kahanayakan, nga indi

ko sila pagisulud sa duta nga ginhatag

ko sa ila, duta nga nagailig ang gatas

kag ang dugos, nga amo sia ang labing

maayoayo sang tanan nga mga duta ;

16 Kay ginsikway nila ang akon mga
tulumanon, kag nga wala sila maglalakat

sa akon mga palatukuran, kag kay gin-

pakadibalaan nila ang akon mga saba-

do; kay ang ila tagiposoon naglalakat

sa olehe sang ila mga diosdios.

17 Apang, ginpatawad sila sang akon
mata, agud nga indi sila malaglag, bisan

ginlaglag ko sila sing bug-os sa kahana-

yakan.
18 Kag nagsiling ako, sa kahanayakan,

sa iya mga anak :
" Indi kamo maglala-

kat sa mga palatukuran sang inyo mga
ginikanan, bisan bantayan ninyo ang ila

mga tulumanon, bisan magpaladagta-

kamo sa ila mga diosdios

:

19 Ako amo si lehoba, nga inyo Dios

;

lalakat-kamo sa akon mga palatuluran,

kag bantayi-ninyo ang akon mga tulu-

manon, kag ibutang-ninyo sila sa buhat

;

20 Kag pakabalaana-ninyo ang akon
mga sabado, kag mangintandaan sila sa

tunga nakon kag ninyo, kon sayoron,

nga mahibaloan ninyo, nga ako amo si

lehoba nga inyo Dios."
21 Kag ang mga anak naglalalis batok

sa akon ; wala sila maglalakat sa akon
mga palatukuran, bisan nagbalantay
sila sang akon mga tulumanon sa pag-
butang sa ila sa buhat, nga tungud sa

ila magakabuhi ang tawo, nga mag-
butang sa ila sa buhat, kag ginpakadiba-
laan nila ang akon mga sabado ; kag
naghambai ako nga igaula ko ang akon
kasingkal sa ibabaw nila, sa pagtuman
sa ila sang akon kaakig sa kahanayakan

;

22 Apang ginpungan ko ang akon
kamut, kag ginhimo ko bangud sa akon
ngalan, agud nga indi pagpasipalahan
sia sa mga mata sang mga katawohan,
nga sa atubangan sang ila mga mata
ginpagowa ko sila.

23 Ginbayaw ko man sa ila ang akon
kamut, sa kahanayakan, nga pagaiwara-
ag ko sila sa tunga sang katawohan, kag
nga pagapanason ko sila sa mga duta,

24 Kay indi nila ginbutang sa buhat
ang akon mga tulumanon, kag ginsik-

way nila ang akon mga palatukuran,

kag ginpakadibalaan nila ang akon mga
sabado, kag ang ila mga mata nagpala-

kadto sa olehe sang mga diosdios sang
ila mga ginikanan.

25 Labut pa sini, ako naghatag sa ila

sing mga palatukuran nga indi ma-
ayo kag mga tulumanon nga tungud sa

ila indi sila magkalabuhi,

26 Kag gindagtaan ko sila sa ila mga
halad, sang ginapaagi nila sa kalayo ang
tanan nga panganay sang iloy, agud nga
paghapayon ko sila, agud nga mahi-
baloan nila, nga ako amo si lehoba.

27 Ngani, anak sang tawo, ihambal sa

balay ni Israel, kag isiling sa ila : Amo
ining ginasiling sang Ginoo nga si le-

hoba : Yari pa karon, tungud sa ano nga
butang ginpasipalahan pa ako sang inyo

mga ginikanan, sang ginbuhat nila ang
paglalis batok sa akon.

28 Gindala ko sila sa duta nga sa

ibabaw niya ginbayaw ko ang akon
kamut nga pagaihatag ko sa ila, kag
nagtululok sila sa tanan nga bakolod

nga mataas, kag sa tanan nga madabung
nga kahoy, kag didto ginhalalad nila

ang ila mga halad, kag didto ginpaatu-

bang nila ang pagpaakig sang ila mga
halad, didto ginbutang man nila ang
pahamut sang iya maayo nga baho, kag
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20. 29. SI ESEEIEL. 20. 47.

didto ginpangula nila ang ila mga halad
nga ilimnon.

29 Kag ako nagsiling sa ila :
"

I Ano
bala ining mataas nga duug nga didto

nagakaladto kamo ? " Walay sapayan,
ginahingadlan ina "ang mataas nga
duug" tubtub karon nga adlaw.

30 Ngani, isiling sa balay ni Israel

:

Amo ining ginasiling sang Ginoo nga
si lehoba : Sang nagapaladagta kamo sa

dalan sang inyo mga ginikanan, kag nga
magpalanghilahi kamo sa olehe sang ila

mga kalangil-aran,

31 Kag nga ginadala ninyo ang inyo
mga halad, kag nga nagapalaagi kamo
sang inyo mga anak sa kalayo, naga-
paladagta kamo sa tanan ninyo nga
mga diosdios tubtub karon nga adlaw,

I magatugut bala ako sa pagpakisayud
sa inyO; balay ni Israel ? Magkabuhi
ako, siling sang Ginoo nga si lehoba,
nga indi ako magtugut sa pagpakisayud
sa inyo.

32 Kag indi gid magakahanabu ang
nagasaka sa inyo espiritu, nga naga-
siling kamo :

" Magamanginsubung
kami sang mga katawohan, subung
sang mga panimalay sang iban nga mga
duta, nga nagaalagad sa kahoy kag sa

bato."

33 Magkabuhi ako, siling sang Ginoo
nga si lehoba ; sa kamut nga makusug,
sa butkon nga inuntaj'^ kag kaakig nga
inula, magahari ako sa ibabaw ninyo.

34 Kag pagapagowaon ko kamo sa
tunga sang mga banwa ; kag pagatipu-
non ko kamo gikan sa mga duta, nga
gin-alaplaagan ko sa inyo nga may ka-
mut nga makusug, kag butkon nga
immtay kag kaakig nga inula

;

35 Kag pagadal-on ko kamo sa kaha-
nayakan sang mga banwa, kag didto
pagahukman ko sa inyo sa nawung kag
nawung.

36 Subung sang paghukom sa inyo
mga ginikanan sa kahanayakan sang
duta sa Egipto, subung man magahukom
ako sa inyo, siling sang Ginoo nga si

lehoba.

37 Kag pagapaagihon ko kamo sa
idalum sang bunal, kag pagapasudlon
ko kamo sa higot sang katipan.

38 Kag pagaipalayo ko sa tunga nin-
yo ang mga malalison kag ang mga
naglalalis batok sa akon. Pagapagowa-
on ko siia gikan sa duta sang ila gin-
panlugayawan, kag sa duta sa Israel

indi sila magaalabut. Kag mahibaloan
ninyo, nga ako amo si lehoba.

39 Busa, kamo, balay ni Israel, amo
ining ginasiling sang Ginoo nga si le-

hoba : Lalakat-kamo, alagad-kamo ang
tagsatagsa sa iya mga diosdios ; apang
sa olehe man, kon indi kamo magpamati
sa akon. Kag indi na ninyo pagapasi-
palahan ang ngalan sang akon pagkaba-
laan tungud sang inyo mga halad kag
tungud sang inyo mga diosdios.

40 Kay sa ibabaw sang bukid sang
akon pagkabalaan sa ibabaw sang ma-
taas nga bukid sa Israel, siling sang
Ginoo nga si lehoba, didto magaalagad
sa akon ang bug-os nga balay ni Israel,

tanan sila sa ila duta ; didto may
kahamuut ako sa ila, didto magapanga-
bay ako sang in3'0 mga halad nga bina-

yaw, kag sang mga panganay nga
pagadalhon ninyo sa tanan ninyo nga
mga butang nga balaan.

41 Sa pahamut sa maayo nga baho
pagabatonon ko kamo, kon ginpagowa
ko kamo sa tunga sang mga banwa,
kag matipon ko na kamo gikan sa mga
duta nga ginpangalaplaagan ninyo ; kag
pagapakabalaanon ako sa inyo sa mga
mata sang mga katawohan.

42 Kag mahibaloan ninyo, nga ako
amo si lehoba, kon madala ko kamo sa

duta sa Israel, sa duta nga tungud sa

iya ginbayaw ko ang akon kamut, nga
pagaihatag ko sia sa inj'-o mga gini-

kanan

43 Kag didto magapalanumdum kamo
sang inyo mga dalanon kag sang tanan
ninyo nga mga binuhatan nga nagpala-
dagta kamo, kag pagadumtan ninyo ang
inyo kaugalingon tungud sang tanan
ninyo nga mga kalainan nga ginbutang
ninyo sa buhat,

44 Kag mahibaloan ninyo, nga ako
amo si lehoba, kon ako maghimo sa inyo
bangud sang akon ngalan, kag indi sono
sang inyo mga malain nga mga dalanon,
bisan sono sang inyo mga dunut nga
mga binuhatan, balay ni Israel, siling

sang.Ginoo nga si lehoba.

45 Kag nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling

:

46 Anak sang tawo, ibalikid ang imo
nawung nayon sa Bagatnan, kag ipatolo

mo ang imo polong, subung sang tun-og,

nayon sa Bagatnan, kag tagna-ka sa ta-

lon sang latagon sang Bagatnan.

47 Kag isiling-mo sa talon sang Bagat-
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nan: Pamati-ka sang polong ni leho-

ba : Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Yari karon, nga ako
magatutud sa imo sing kalayo, nga ma-
gahalonhon sa imo sang tanan nga ka-

hoy nga hilaw kag sang tanan nga kahoy
nga laya: indi mapalong ang dabdab
sang sunog, kag pagapanunugon sa iya

ang tanan nga mga nawung, kutub sa

Bagatnan nayon sa Aminhan.
48 Kag makita sang tanan nga unud,

nga ako amo si lehoba nga nagtutud
sini : indi sia mapalong.

49 Kag nagsiling ako :
"

j Ah Ginoo
nga si lehoba ! nagasililing sila nahanu-
ngud sa akon : I Wala bala magaham-
bal ini gihapon sing mga paangid ?

"

Ang katnpilan ni lehoba.

Q4 KAG nag-abut ang polong ni leho-
^1 ba sa akon, nga nagasiling

:

2 Anak sang tawo, ibalikid ang imo
nawung nayon sa Jerusalem, kag ipato-

lo-mo ang imo polong, subung sang tun-

og nayon sa mga balaan nga Puluy-an,

kag tagna ka nga sa duta sa Israel.

3 Kag isiling mo sa duta sa Israel

:

Amo ining ginasiling ni lehoba : Yari
karon, nga ako tmgaabut batok sa imo,

kag pagagabuton ko ang akon kampilan
sa iya tagub, kag pagautdon ko sa imo
ang matarung kag ang madauton.

4 Kag tungud kay pagautdon ko sa

imo ang matarung kag ang madauton,
tungud sini ang akon kampilan maga-
gowa sa iya tagub batok sang tanan nga
unud, kutub sa Bagatnan tubtub sa A-
rainhan.

5 Kag mahibaloan sang tanan nga
unud nga ako nga si lehoba naggabut
sang akon kampilan sa iya tagub ; indi

na gid magabalik sia.

6 Kag ikaw, anak sang tawo, bakho-
ka nga may pagkaboong sang mga ha-

wak, kag magbakho-ka nga may kasakit

nga mapait sa atubangan sang mga ma-
ta nila.

7 Kag magakahanabu, nga pag^sili-

ngan ka nila :
"

l Kay ngaa bala naga-

bakho ka ? " kag magasiling ka :
" Tu-

ngud sang balita, kay nag-abut sia ; kag
magakatunaw ang tanan nga tagipsoon,

kag magaluluya ang tanan nga mga
kamut, kag magalapj^o ang tanan nga
espiritu, kag ang tanan nga mga tuhod
magakalatunaw sa tubig. Yari karon

nga nagaabut, kag magaabut, siling sang
Ginoo nga si lehoba."

8 Kag nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba nga nagasiling:

9 Anak sang tawo, tagna-ka, kag
isiling-mo : Amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Isiling-mo :

i
Ang

hinganiban, ang hinganiban! Binaid
na sia, kag pinakanaw man,

10 Nabaid na sia sa pagpangusug sa

pagpatay ; pinakanaw na sia sa pagkid-
lap subung sang kilat. Kon, I magaka-
lasadya bala kita, setro sang akon anak
nga lalaki, nga nagatamay sang tanan
nga lizvafi nga kahoy ?

11 Kag ginhatag niya sia sa pagpa-
kanaw, sa pagkaput sa iya sang kamut;
nabaid ang hinganiban, kag pinaka-
naw sia sa pagbutang sa kamut sang
manugpatay.

12 Singit kag uwang-ka, anak sang
tawo, kay ini nagaabut batok sa akon
banwa, nagaabut batok sa tanan nga
mga dunganon sa Israel. Gintugyan
sila sa hinganiban upud sang akon ban-
wa ; ngani, lampusi ang imo balika-

wang.
13 Kay ginhimo na ang pagtilaw, kag

I ano bala, kon ang setro nga talamayon
wala na ? siling sang Ginoo nga si le-

hoba.

14 Busa, ikaw, anak sang tawo, tagna^

ka kag pamalakpak-ka ; kag nga ang hi-

nganiban magtatlo, yadtong hinganiban
sang mga pilason sa kamatayon, ini nga
hinganiban nga nagpilas sa kamatayon
sa mga dalagku, kag nga magalibot sa

ila.

15 Agud nga ang mga tagiposoon
magkalatunaw, kag nga magdamu ang
mga katigayonan sa pagkapukan, ginapa-

dala ang pahug sang hinganiban batok
sang tanan nga mga gawang nila. j Ah

!

handa na sia sa pagidlab, binaid sia sa

pagpamatay.
16 Hinganiban, tinpon-ka, pilas-ka sa

too, talupangud-ka, pilas-ka sa wala, sa

diin nga napat-in ang imo sulab.

17 Kag ako man magapamalakpak,
kag pagapalugpayon ko ang akon kaakig.

Amo ako nga si lehoba nga naghambal.
18 Kag nag-abut ang polong ni leho-

ba sa akon, nga nagasiling

:

19 Kag ikaw, anak sang tawo, himo-
ka sing duha ka dalan nga sa imo sa

diin magabut ang hinganiban sang hari

saBabilonia; nga maghalin ang duha
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sa isa lamang ka duta ; kag badlit-ka sing

isa ka kamut nga manugtudlo, badlit ka
sa iya sa pamuno sang dalan sang ban-
wa.
20 RIagahimo ka sing dalan sa diin

nagakadto ang hinganiban pa Raba
sang mga inanak ni Amon, kag sing ihan

sa luda, sa lernsalem, nga ba?Kva 7iga

mabakud.
21 Kay ang hari sa Babilonia nagdu-

log sa ginsang-an- sang mga dalan, sa

kamunoan sang diiha ka dalan, sa pag-
pakisayud sa pagpakot

;
ginauyug niya

ang mga baslay, nagpamangkot sia sa

mga diosdios nga panimalay, nagausisa
sia sang atay.

22 Yari karon ang pakot sa iya kamut
nga too :

"
i
lerusalem !

" sa pagpaham-
tang sing mga bongkol, sa pagbuka sang
baba nga sa pagpamatay, sa pagbayaw
sang tingug sa pagsingit sa inaway, sa

pagpahamtang sing mga bungkol batok
sang mga gawang, sa pagtukud sing

mga tap-ok kag sa pagpatindug sing

kapag-unan sa palibot.

23 Kag ini mangin sa ila, sa ila mga
mata, subung nga pagpakot nga butig-

on : sa mga nagpanumpa sing mga sum-
pa ; apang sia nagapanumdum sang ka-
lalat-an, agud nga pagdakpon sila.

24 Ngani, amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lelioba : Tungud kay gina-
panumdum ninyo ang inyo mga kalau-
tan, nga ginapahayag ang inyo mga pag-
lalis, nga mapakita ang inyo mga sala

sa tanan ninyo nga mga binuhatan, boo,
tungud kay ginapanumdum ninyo gid

sila, pagapandakpon kamo sang iya ka-
mut.

25 Kag ikaw, mapasipalahon, madau-
ton, nga dunganon sa Israel, nga ang
iya adlaw nagaabut sa panag-on sang
kabug-osan sang kalautan,
26 Amo ining ginasiling sang Ginoo

nga si lehoba : Kuhaa ang turbante, ku-
haa ang purungpurung ; ang amo, indi

na magaamo. Ginabayaw ang naubus,
kag ginapaubus ang ginbayaw.

27 i
Pagkabaliskad, pagkabaliskad,

pagkabaliskad! amo ini ang ginahimo
ko sa iya ; ang amo gid indi na maga-
amo, tubtub nga mag-abut yadtong iya
ang paghukom kag nga sa iya ihatag ko
sia.

28 Kag ikaw, anak sang tawo, tagna-
ka, kag isiling-mo : Amo ining gina-
siling sang Ginoo nga si lehoba, nga sa

mga inanak ni Amon, kag nga sa ila

kahuluy-an. Kag pagaisiling mo : j Ang
hinganiban, ang hinganiban, ang hinga-
niban, nagaabut na ! Napakanaw sia sa
pagpamatay, sa paghalunhon, agud sa
pagpaidlap.

29 Sang nagahuput sila sing mga pa-
lanan-awon sa kadayawan, sang naga-
himo sila sing mga pamakot sa butig,
nga sa imo ginapukan ka nila sa mga liog
sang mga pilason sa kamatayon sa
tunga sang mga malauton nga ang iya
adlaw nagaabut sa panag-on sang kabug-
osan sang kalautan.

30 i
Itagub liwan ang hinganiban sa

iya tagub ! Sa duug diin ginsagud ka,
sa duta nga imo gingikanan magahukom
ako sa imo.

31 Kag pagaiula ko sa ibabaw nimo
ang akon kaakig; pagahuypon ko ba-
tok sa imo ang kalayo sang akon kaakig,
kag pagaitugyan ko ikaw sa mga
kamut sang mga mapintas nga mga
tawo, mga manugpadugi sang kalag-
lagan.

32 Mangingatong ka sang kalayo,
ang imo, dugo manginsa tunga sang
duta ; wala na gid sing paianumduman
sa imo kay amo nga si lehoba ang nag-
hambal.

Ang mga kalaagil-aran sa lerusalem.

20 KAG nag-abut sa akon ang polong^ ni lehoba, nga nagasiling

:

2 Kag ikaw, anak sang tawo, i maga-
hukom ka bala ?, l magahukom ka bala
sining banwa nga dugoon ? Niyan pa-
gaipakita mo sa ij-^a ang tanan niya nga
mga kalangil-aran

;

3 Kag pagaisiling mo : Amo ining
ginasiling sang Ginoo nga si leheba sa
banwa nga nagaula sang dugo sa tunga
niya, agud nga mag-abut ang iya panag-
on, kag nga nagahimo sa iya sing mga
diosdios sa pagpadagta sa iya.

4 Tungud sang imo dugo nga ginuia
mo, nakasala ka kag nagpadagta ka tu-

ngud sang imo mga diosdios ngaginhimo
mo : ginpapalapit mo ang imo mga ad-
law, kag nag-abut ka sa katapusan sang
imo mga tinuig ; tungud sini ginhimo ko
ikaw nga iligoon sang kalahuluy-an
sang mga katawohan, kag sang uligyat
sang tanan nga mga duta.

5 Ang mga yari sa malapit kag m.ga
yadto sa malayd sa imo nagaululigyat
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sila sa imo, nga nadagtaan sa bansag,
kag napuno sang kalisang.

6 Yari karon, ang mga dunganon sa

Israel, ang tagsatagsa sono sang iya ga-
hiim, yara sa imo sa pagula sing dugo.

7 Sa imo ginatamay ang amay
kag ang iloy : ginahimoan sing pagpi-
gos ang dumuluong sa tunga nimo;
ginapigos sa tunga nimo angilo kag ang
ang balo nga babae.

8 Ginatamay mo ang akon balaan nga
mga butang, kag ginapakadibalaan mo
ang akon mga sabado.

9 May mga tawo sa im.o nga naga-
butangbutang sa pagula sing dugo, kag
sa imo nagakalaon sila sa ibabaw sang
mga bukid, kag sa tunga nimo ginahimo
ang sala nga dulumtan.

10 Sa imo ginabuksan nila ang kahu-
bo sang amay ; sa imo ginapaubus ang
babae sa iya kahigkoan

;

11 Sa imo ang isa nagahimo sing ka-
langil-aran sa asawa sang iya isigkata-

wo, ang isa nagadagta sa iya umagad sa

sala nga dulumtan, kag ang isa nagpa-
ubus sa iya litud nga babae, nga anak
nga babae sang iya amay ;

12 Sa imo ginabalaton nila ang ham-
ham sa pagula sing dugo ; ginabaton
mo angpatiibo kag ang kapuslanan, kag
ginakuha sa isigkatawo ang isa ka daug
nga pinigos kag nagkalipat ka sa akon,
siling sang Ginoo nga si lehoba.

13 Kag yari karon, ginapamakpak ko
ang akon kamut, bangud sang imo pag-
daug nga ginhimo mo, kag bangud sang
dugo nga ginula mo, nga yara sa tunga
nimo.

14 I Magamalig-on bala ang imo
tagiposon : kon magamanginmaku-sug
ang imo mga kamut sa mga adlaw,
nga magabuhat ako batok sa imo ? Amo
ako nga si lehoha nga naghambal, kag
pagahimoon ko ini.

15 Kagakomagawaraagsaimosamga
katawohan, pagapaalaplaagon ko ikaw sa

sarisari nga mga duta, kag pagakuhaon
ko sa imo ang tanan mo nga kahigkoan

;

16 Kag pagapasipalahan ka sa imo
kaugalingon sa mga mata sang mga
katawohan, Kag mahibaloan mo, nga
ako amo si lehoba.

17 Kag nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling

:

18 Anak sang tawo, ang balay ni

Israel nanginbuay sa akon : sa tum-
baga, sa estanyo, sa salsalon, sa tin-

ga, sa tunga sang dapug ; tanan sila

mga buay sang pilak.

19 Ngani amo ining ginasiling sang-
Ginoo nga si lehoba : Tungud kay ka-
mo nga tanan nanginbuay, yari karon,
nga ginatipon ko kamo sa tunga sang
lerusalem.
20 Subung sang pagtipon sing pilak,

sing tumbaga, sing salsalon, sing tinga
kag sing estanyo sa tunga sang dapug, sa
paghuyup sing kalayo'batok sa ila nga sa

pagtunaw ; subung man pagatipunon ko
kamo sa akon kaakig kag sa akon ka-
singkal, kag igapahamtang ko kamo did-

to, kag pagapanunawon ko kamo.
21 Pagatipunon ko kamo, kag paga-

huypon ko batok sa inyo ang kalayo
sang akon kaakig, kag sa tunga sini vga
banwa pagapanunawon kamo.

22 Subung sang pagtunaw sang pilak sa
tunga sang dapug, subung man pagapa-
nunawon kamo sa tunga niya, kag mahi-
baloan ninyo nga ako si lehoba nagaula
sang akon kasingkal sa ibabaw ninyo.

23 Kag nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling

:

24 Anak sang tawo, isiling-mo sa iya :

Ikaw indi among duta nga natinloan,

bisan nagabaton ka sang ulan sa adlaw
sang kasingkal.

25 May puhon sang mga manalagna sa

tunga niya ; subung sang leon nga naga-
ngurub, nga nagatukub sang tulukbon,
ginapanghalonhon nila ang mga kalag,

ginapanguha nila ang mga bahandi kag
ang mga butang nga malahalon

;
gina-

padamu nila ang mga balo nga ba-
bae sa tunga niya.

26 Ang iya mga saserdote nagalugus
sang akon kasogoan, kag ginapasipala-
han nila ang akon balaan nga mga bu-
tang : wala sila magatuhay sang balaan
sa dibalaan, kag wala sila magakilala
sang ginkalainan sang tawo nga mahig-
ko kag sang matinlo ; sa akon mga sa-

bado ginapanago nila ang ila mga mata,
kag ako ginapasipalahaii sa tunga nila.

27 Ang iya mga dunganon, sa tunga
niya, subung sila sang mga lobo nga na-

gatukob sing tulukbon : nagaulula sila

sing dugo, kag nagapalaglag sila sang
mga kalag, sa pagpadamu sang ila mga
daug.

28 Kag ang iya mga manalagna naga-
bulit sini sa ila nga may sinamo nga
may mga palanan-won sa kadayawan
kag nagapalamakot sa ila sing butig.
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Nagasililing sila: Amo ining ginasi-

ling sang Ginoo nga si lehoba, sang si

lehoba wala maghambal.
29 Nahanungud sang banwa sang

duta, nagabutang sila sa buhat sang
pagpigos kag nagapangawat sila; gina-

lugos nila ang nasuboan kag ang imol,

kag ginapigos nila sa walay katadlungan
ang dumuluung.

30 Kag nagpangita ako sa tunga nila

sing tawo nga magkaayo sang kuta, kag
nga magtindug sa ibabaw sang litik sa

atubangan nakon sa pahanayon sa duta,

agud nga indi ko sia paglaglagon ; kag
wala ko sia makita.

31 Kag ginula ko sa ibabaw nila ang
akon kasingkal; pagaupuron ko sila

sang kalayo sang akon kaakig, pagaibu-
tang ko ang dalan nila sa ibabaw sang
ila olo, siling sang Ginoo nga si lehoba.

Si Ahola kag si Aboliba, aas dutia ka bigaon.

QO KAG nag-abut sa akon ang po-^^ long ni lehoba, nga nagasiling

:

2 Anak sang tawo, may duha ka
babae sadto, nga raga anak nga babae
sang isa ka iloy.

3 Kag nagpalanghilahi sila sa Egipto:
saila pagkapamatan-on nagpalanghilahi
sila. Didto ginpangipit ang ila mga soso,

kag didto ginpangumus ang mga dughan
sang ila pagkaula)^

4 Kag nahanungud sang ila mga
ngalan ang magulang amo si Ahola, kag
ang iya utud nga babae amo si Aholiba.
Kag sila nanginasawa nakon, kag nag-
alanak sila sing mga anak nga lalaki

kag mga babae ; kag nahanungud sang
ila mga ngalan, si Ahola among Sama-
ria, kag si Aholiba among lerusaiem.
. 5 Kag sang akon pa si Ahola, nag-
panhilabe kag naghandum gid sia sa

iya m.ga manughigugma, sa mga tinawo
sang Asur, nga iya mga kasilingan,

6 Nga nagapalanaput sing purpura,
nga mga gobernador kag mga punoan,
mga pamatan-on sila nga tanan nga
kalahamut-an, mga manugkabayo nga
nagasalakay sa mga kabayo.

7 Nagtugyan gid sia sa iya gid pag-
panghilahe, sa sining mga tinawo nga
tanan sila mga pinili sang mga inanak
sang Asur, kag nagdagta sia sa tanan,
nga sia naghigugma nga may handum
gid, sa tanan nila nga mga diosdios.

8 Sa sini wala niya pagbayai ang iya

mga pagpanghilahi nga ginhimo niya sa
mga taga-Epipto ; sang naghiligda sila

sa iya sa iya pagkapamatan-on, sang
ginakumus nila ang mga dughan sang
iya pagkaulay, kag ginpanguha nila sa
ibabaw niya ang ila pagpanghilahi.

9 Tungud sini gintugyan ko sia sa
kamut sang iya mga manughigugma, sa
mga kamut sang mga inanak sang Asur,
nga sa ila naghandum gid sia.

10 Ginpamuksan nila ang iya pagka-
hubo, gindakup nila ang iya mga anak
nga lalaki kag ang iya mga anak nga
babae, kag ginpatay nila sia sa hingani-
ban. Kag nanginbansag sia sa tunga
sang mga babae, subung man ang mga
paghukom nga ginhikot batok sa iya.

11 Kag ang iya utud nga babae nga si

Aholiba nakakita sini, kag nadunut labi

pa sa iya sa iya gugma nga mahandu-
mon ; kag ang iya mga pagpanghilahi
nanginlabi pa sang mga pagpanghilahi
sang iya utud nga babae.

12 Naghandum gid sia sa mga inanak
sang Asur, liga iya mga kasilingan, nga
mga gobernador kag mga punoan, nga
napanaputan sing himpit nga hinganib,
mga manugkalabayo nga nagasalakay sa
kabayo, sila nga tanan mga pamatan-on
nga kalahamut-an.

^
13 Kag nakita ko nga nadagtaan

sia : ang isa ka dalan nga sa ila nga
duha.

14 Kag gindugangan niya ang iya
mga pagpanghilahi ; kag nakakita sia
sing mga tawo nga mga napaminta sa
dingding, mga larawansang mgaKalde-
inhon nga nabadlit sa duag nga mapula,

15 Nga napangwagkusan sing mga
wagkus sa ila mga hawak, kag mga
turbante nga nagapalidpalid sa ila mga
olo, nga may dagway sila nga tanan sa
manugaway, nga kaangay sang mga anak
sang Babilonia, sang Kaldea, nga duta
sang ila natawohan.

16 Kag naghandum gid sia sa ila

bangud sang nakit-an sang iya mga
mata, kag nagpadala sia sa ila sing
mga manugbalita, sa Kaldea.

17 Kag nag-alabut sa iya ang mga
anak nga lalaki sang Babilonia, sa
higdaan sang mga gugma, kag gindag-
taan nila sia sang ila pagpanghilahi

;

kag sia nagpadagta sa ila, apang ang
iya kalag nagbulag sa ila.

iS Sa sini nasapwan nij^a ang iya
mga pagpanghilahi, kag nasapuwan niya
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ang iya pagkahubo, kag ang akon kalag
nagbulagsaiya,subungsangpagbulagna
sang akon kalag sa iya litud nga babae.

19 Apang ginpadamu pa niya ang
iya mga pagpanghilahi, nga nagapa-
numdum sang mga adiaw sang iya

pagkapamatan-on, sang nagpanghilahi
sia sa duta sa Egiyto.

20 Kag naghandum gid sia sang iya

mga manugpanglahe, nga ang iya unud
subung sang unud sang mga asno, kag
nga ang iya ula subung sang ula sang
mga kabayo.

21 Ikaw naluyag sa pagtan-aw liwan
sang sala nga dulumtan sang imo pag-
kapamatan-on, sang ginkumus sang mga
Egiptohanon ang imo mga dughan, ba-
ngud sang mga soso sang im^o pagka-
pamatan-on.

22 Tungud sini, Aholiba, amo ining
ginasiling sang Ginoo nga si lehoba

:

Yari karon, nga ako magapukaw batok
sa imo sang imo mga manughigugma,
nga sila nagbulag sang imo kalig, kag
pagapakarion ko sila batok sa imo sa

tanan nga duug

:

23 Ang mga anak sang Babilonia, kag
ang tanan nga mga Kaldeinhon, ang mga
Pikodinhon, ang mga Soanhon, ang mga
Koanhon, kag ang tanan nga mga anak
sang Asur upud sa ila, mga pamatan-on
nga tanan sila mga kahalamut-an, mga
gobernador kag mga punoan, mga ma-
nugaway kag mga pinanawag sa pag-
aivayan, nga nagasalakay sila nga tanan
sa mga kabayo.

24 Kag magaalabut sila batok sa imo
nga may mga hinganiban kag mga kan-
ga, kag mga aliling, kag ang isa ka ka-
damuan sang mga banwa ; kag ginapa-
hamtang nila batok sa imo nga may
kalasag, taming kag pandong, sa pali-

bot. Pagaibutang ko sa atubangan nila

ang paghukom, kag pagahukman ka nila

sono sang ila mga paagi sa paghukom.

25 Kag pagaibutang ko ang akon kai-

mon sa ibabavv nimo, kag magaginawi
sila sa imo nga may kasingkal : pagaku-
haon nila ang imo ilong kag ang imo
mga dalungan, kag ang mabilin sa imo,
mapukan sa hinganiban. Pagapangdak-
pon nila ang imo mga anak nga lalaki

kag ang imo mga anak nga babae ; kag
ang imo nabilin pagaupuron sang ka-
layo.

26 Kag pagaubahan ka nila sang imo

mga panapton, kag pagakuhaon nila ang
mga butang sang imo puni.

27 Kag pagapauntaton ko sa imo ang
imo sala nga dulumtan, kag ang imo
pagpanghilahi kutub sa duta sa Egipto

;

kag indi ka na magahayaw sang imo mga
mata sa ila, bisan makadumdum ka pa
sa Egipto.

28 Kay amo ining ginasiling sang Gi-
noo nga si lehoba : Yari karon, ako na-
gatugyan sa imo sa mga kamut sang
mga ginakaakigan mo, sa mga kamut sa
mga sadto nga sa ila nagbulag ang imo
kalag.

29 Magabuluhat sila sa imo nga may
dumut, kag pagapanguhaon nila ang ta-

nan nga bunga sang imo kinabudlayan,
kag pagabayaan ka nila nga hubo kag
walay tabon ; kag sa sini masapwan ang
pagkahubo sang imo mga pagpanghilahi,
kag ang imo sala nga dulumtan, kag ang
imo mga pagpanghilahi.

30 Ini pagahimoon sa imo, kay nag-
panghilahi ka sa olehe sang mga kata-

wohan, nga nagdagta ka tungud sa ila

mga diosdios.

31 Sa dalan sang imo litud nga babae
naglakat ka, kag ako magabutang sang
iya tagayan sa imo kamut.

I

32 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Pagaimnan mo ang taga-

yan sang imo utud nga babae, tagayan
nga madalum kag malaba ; tungud sang
kadaku sang iya masudlan magahimo
sia nga magkaladlaw kag nga magu-
ligyat sila sa imo.

33 Pagapun-on ka sang kahulugbon kag
sang kasakit ; tagayan ini sang kakugmat
kag sang kahapayan, tagayan ini sang
imo litud nga babae nga Samaria.

34 Pagaimnan mo sia, kag pagauruton
mo sia, kag pagakilkiton mo ang iya

mga bika kag pagakudlitan mo ang imo
dughan; kay amo ako ang naghambal,
siling sang Ginoo nga si lehoba.

35 Ngani, amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Tungud kay nag-

kalipat ka sa akon kag nga ginsikway
mo ako sa imo likod ; busa dalhon-mo
man ang imo sala nga dulumtan kag ang
imo mga pagpanghilahi.

36 Kag nagasiiing sa akon si lehoba

:

Anak sang tawo, I pagahukman mo bala

si Ahola kag si Aholiba? Busa ipahibalo

mo sa ila ang ila mga kalangil-aran

;

37 Kay nagpakighilawas sila, kag may
dugo sa ila mga kamut ; nagpalanghilahi
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sila sa ila mga diosdios; kag pati ang
ila mga anak, nga kinapanganak nila sa

akon, ginpapaagi nila sila nga halalbon

nila.

38 Ini pa ginhimo nila sa akon : gin-

dagtaan nila ang akon balaan nga Puluy-

an sa sadtong adlav/, kag ginpakadiba-
laan nila ang akon mga sabado.

39 Kag sang ginpugutan nila ang ila

mga anak sa ila mga dios, sa amo nga
adlaw nagsululud pa sila sa akon balaan
nga Puluy-an sa pagpakadibalaan sa iya

;

sa sini ginhim.o nila sa tunga sang akon
Balay.

40 Labut pa, nga nagpaladala sila sa

pagpangita sang mga tawo, nga nagaala-

but gikan sa malayo ; kag sang ginpada-
la ang manugbalita sa ila, yari karon,
nag-alabut sila. Tungud sa ila nagpang-
hinaw ka, kag ginlugom mo ang imo
mga mata kag nagpamuni ka sing mga
puni

;

41 Kag naglingkod ka sa ibabaw sang
malahalon nga higdaan, nga napunihan
ang isa ka latok sa atubangan niya, nga
sa ibabaw niya ginbutang mo ang akon
pahamut kag ang akon lana.

42 Kag didto ang tingug sang kadam-
an nga malinong, pati ang mga tinawo
nga kinuha sa mga timawa, nga m,ga
palainum nga ginpakari gikan sa kaha-
nayakan ; kag nagbulutang sila sing
mga pulsera sa ila mga butkon, kag sa
ibabaw sang ila mga olo sing turbante
nga puni.

43 Kag nagsiling ako sa naggamit sa

mga pagpakighilawas :
" Karon pa, sa

iya mga pagpanglahe, ginapangita nila

sia, hoo, sia."

44 Kag nagaalabut sila sa iya, subung
sang pag-abut sa babae nga bigaon ; sa
sini nagaalabut sila kay Ahola kag kay
Aholiba, sa sining mga babae sang sala
nga dulumtan.

45 Apang ang mga tawo nga mga ma-
tarungmagahulukom sa ila sapaghukom
sang mga babae nga makihilawason, kag
sang paghukom sang mga nagaula sing
dugo ; kay mga makihilawason sila, kay
may dugo sa ila mga kamut.

46 Kay amo ining ginasiling sang Gi-
noo nga si lehoba : Pagapataklaron ba-
tok sa ila ang katilingban, kag pagaitug-
yan sila sa pagpintas kag sa pangati.

47 Kag ang katilingban magabato sa
ila s^ng mga bato, kag pagapamon-on
sila sang ila mga hinganiban, pagapa-

matyon nila ang ila mga anak nga lalaki

kag ang ila mga anak nga babae, kag
pagasunugon nila ang ila mga balay sa
kalayo.

48 Kag pagapauntatonko ang sala nga
dulumtan sang duta, kag magakaladudla
ang tanan nga mga babae, kag indi na
sila magahilimo sono sang inyo sala nga
dulumtan.

49 Kag sa ibabaw ninyo pagaibutang
nila ang inyo sala nga dulumtan, kag
pagadal-on ninyo ang mga sala sang inyo
mga diosdios. Kag mahibaloan ninyo,
nga ako amo ang Ginoo nga si lehoba.

Palaangiran sang kolon.

Qyi KAG nag-abut sa akon ang polong
^t" ni lehoba, sa ikasiam ka tuig, sa
bulan nga ikapiilo, sa napiilo sang bulan,
nga nagasiling

:

2 Anak sang tawo, isulat nga sa imo
ang ngalan sini nga adlaw karon gid

:

ang hari saBabilonia nagpalapit sa Jeru-
salem sa sini gid nga adlaw.

3 Kag ibuko-mo sa balay nga malali-

son ang isa ka paangid, kag isiling sa

ila : Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Butang-ka sing kolon sa

kalayo, ibutang-mo sia, kag ibobo man
sa iya ang tubig ;

4 Tipuna sa iya ang mga bahin sang
unud : ang tanan nga mga maayong ba-
hin, ang balikawang kag ang likod

;

pun-a sia sing mga tul-an nga pinili.

5 Kuha-ka sing pinili sa panung kag
dabuki man ang mga tul-an sa idalum
niya ; kag nga may tinumpok nga gatong
sa idalum niya sa pagluto sang mga tul-

an. Pabukalon-mo sing maayo, kag nga
ang amo nga mga tul-an paglutoon sa

sulud niya.

6 Ngani amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : j Kailo ang banwa
sang mga dugo ! sang kolon nga ang
tuktuk yara sa iya kag nga ang iya tuk-
tuk indi nagagowa sa iya. Haw-asa sia,

bahin kag bahin ; indi pagiholog sa iba-

baw niya ang kapalaran.

7 Kay ang dugo 7iga ginula niya yara
sa tunga niya : sa ibabaw sang bato nga
hubo ginbutang niya sia ; wala niya sia

pagiula sa ibabaw sang duta, agud nga
pagtabunan sia sang yob-ok.

8 Sa pagpasaka sang kasingkal. sa pag-
hinio sing pagtimalus sa iya, ginbutang
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ko ang iya dugo sa ibabaw sang bato nga
hubo, agud nga indi matabunan sia.

9 Ngani, amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba :

i
Kailo ang ban-

wa sang dugo !
I
Ginapadaku ko gid ang

dabuk

!

10 Manginbugana ang gatoug, mag-
dabuk ang kalayo, maupud ang unud,

kag magbukal sia subung sangkolon sang
manugpahamut, kag masunug ang mga
tul-an.

11 Mapahamtang sia nga walay suliid

sa ibabaw sang iya mga baga, agud nga
mabagang kag mabaga ang iya saway;
nga matunaw sa iya ang iya kahigkoan,
nga maupud ang iya toktok.

12 Ginabudlay ang mga panikasug
tungud sang iya bugana nga toktok, Img
wall magagowa sa iya.

i
Sa kalayo,

ang iya toktok'!

13 Sa imo kahigkoan may sala nga
dulumtan ; kay gintinloan ko ikaw,

kag ikaw wala ka magpaninlo. Indi ka
na makapaninlo, tubtub nga malugpay
ko sa ibabaw nimo ang akon kaakig.

14 Ako, si lehoba, naghambal : naga-
abut ong kalainan, kag pagahimoon ko
sia ; indi ako magapasaylo, bisan maga-
patawad ako, bisan magahinulsul ako.

Sono sang imo mga dalanon kag sang
imo mga binuhatan pagahukman ka,

siling sang Ginoo nga si lehoba.

Tagna sang pagkaiaglag sang lerusaiem.

15 Kag nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling :

16 Anak sang tawo, yari karon, ako
nagakuha sa imo tungud sang }iinali

nga kalalat-an sang handuni sang imo
mga mata. Indi ka magahaya, bisan

magahibi ka, kag indi magaihlig ang
imo mga luha.

17 Magpanghakruy-ka sa hipus : indi

ka maglalaw sa mga minatay ; igaid ang
imo puni sa imo olo ; igabutang mo sa

imo mga till ang imo mga sapin, kag
indi ka magapanabon sang imo bungut,
bisan magakaon ka sang tinapay sang
mga tawo.

18 Kag naghambal ako sabanwasang
aga, kag sang hapoii napatay ang akon
asawa ; kag sa pagkaaga ginhimo ko
subung sang ginsogo sa akon.

19 Kag nagsiiing sa akon ang banwa :

"
I Indi mo bala kami pagasaysayan

kon ano ang kahologan sa amon sining
mga butang, nga imo ginahimo ?

"

20 Kag ako nagsiiing sa ila : Ang
polong ni lehoba nag-abut sa akon, nga
nagasiling

:

21 Isiling sa balay ni Israel : Amo
ining ginasiling sang Ginoo nga si leho-
ba : Yari karon, ako magapakadibalaan
sang akon balaan nga Puluy-an, nga pa-
labilabi sang inyo kabakuran, ang han-
duni sang inyo mga mata kag ang
kalolo sang inyo kalag ; ang inyo mga
anak nga lalaki kag ang inyo mga anak
nga babae, nga ginpamayaan ninyo sa

lerusaiem, magakalapukan sa hingani-
ban.
22 Kag pagahimoon ninyo ang ginhi-

mo ko , indi kamo magpalanabon sang
inyo bungut, bisan magakalaon kamo
sang tinapay sang mga tawo.

23 Ang inyo puni dira sila sa ibabaw
sang inyo mga olo, kag ang inyo mga
sapin sa inyo mga tiil : indi kamo ma-
gahalaya, bisan magahilibi kamo ; apang
magakalahagas kamo bangud sang inyo
mga kalainan, kag magabakho kamo,
ang isa sa atubangan sang isa.

24 Si Esekiel magamangintandaan
ninyo : sono sang tanan nga iya gin-

himo, pagahimoon ninyo, kon maga-
abut ini ; kag mahibaloan ninyo, nga ako
amo ang Ginoo nga si lehoba.

25 Kag ikaw, anak sang tawo, sa ad-

law nga ako magakuha sa ila sang duug
sang ila kabakuran, ang kalipay sang
ila kadunganan, ang handum sang ila

mga mata kag ang pagtatap sang ila

mga kalag, ang ila mga anak nga
lalaki kag ang ila mga anak nga babae,

26 Ini ngaadlaw, i indi magaabut bala

sa imo ang nalagyo sa pagpabati sini sa

imo mga idulungug ?

27 Sa sadtong adlaw magabuka ang
imo baba si?ig tingub sang nalagyo ; kag
magahambal ka, kag indi ka na mag-apa,
kag magamangintandaan ka nila. Kag
mahibaloan nila, nga ako amo si lehoba.

Tagna batok kay Amon.

QK KAG nag-abut sa akon ang polong
^yJ ni leboba, nga nagasiling

:

2 Anak sang tawo, ibalikid ang imo
nawung nayon sa mga inanak ni Amon,
kag tagna-ka batok sa ila.

3 Kag magasiling ka sa mga inanak
ni Anion :

" Pamatii-ninyo ang polong
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sang Ginoo nga si lehoba : Amo ining

ginasiling sang Ginoo nga si lehoba

:

Tungud kay nagsiling ka : "Talatala"
nahanungud sa akon balaan nga Puluy-
an, nga ginpakadibalaan, kag nahanu-
ngud sang duta sa Israel nga ginhapay,
kag nahanungud sang baiay nl luda,

sang pagliton nila,

4 Tungud sini, yari karon, pagaitug-
yan ko ikavv nga kaugalingon sa mga
anak sang Sidlangan : pagaipamutang
nila sa imo ang ila mga dululugan, kag
pagatukuron nila sa imo ang ila mga
puluy-an, pagakaonon nila ang imo mga
bunga kag pagaimnon nila ang imo
gatas.

5 Kag pagahimoon ko ang Raba nga
halalban nga sa mga kamelyo, kag ang
duta sang mga inanak ni Amon nga mga
lulukuhan sang mga obeha, Kag mahi-
baloan ninyo, nga ako amo si lehoba.

6 Kay amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : tungud kay nag-
pamalakpak ka sang imo mga kamut
kag nagpusadpusad ka, kag nga nag-
kalipay ka sa tanan mo nga pagtamay
nga naghuput ka sa imo kalag batok
sang duta sa Israel

;

7 Tungud sini, yari karon, ginauntay
ko batok sa imo ang akon kamut, gina-

tugyan ko ikaw nga halalbon sa mga
katawohan, ginautiid ko ikaw sa tunga
sang mga banwa, kag ginapapas ko ikaw
S3 tunga sang mga duta : pagalaglagon
ko ikaw. Kag mahibaloan mo, nga ako
amo si lehoba.

Tagna batok sa Moab.

8 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Tungud kay nagsiling

ang Moab upud ang Seir : Yari karon,
ang balay ni luda subung sang tanan
nga mga katawohan

;

9 Tungud sini, yari karon, ako maga-
buka sang kilid sang Moab kutub saluyo
sang mga kabanwaanan, kutub sa iya

mga kabanwaanan, nga yara sa iya

kadulunan, ang kasidla sang duta, ang
Bet-iesimot, ang Baal-meon, kag tubtub
sa Kiriataim

;

10 Ginahiikd ko sia sa mga inanak
sang Sidlangan pati ang duta sang mga
inanak ni Amon ; kag ginahatag ko sia

nga kaugalingon nila, agud nga wala na
gid sing palanumduman sang mga ina-

nak ni Amon sa tunga sang rnga kata-
wohan.

11 Sa ibabaw sang Moab man paga-
hikuton ko ang mga paghukom, kag
mahibaloan nila, nga ako amo si lehoba.

Tagna batok sa Edoia.

12 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Tungud kay gingamit ni

Edom ang mapintas nga pagtimalus ba-
tok sa balay ni luda, kag nga nakasala
gid sila, sa pagpalanimalus nila sa ila,

13 Bangud sini amo ining ginasiling

sang Ginoo nga si lehoba : Ginauntay
ko man ang akon kamut batok sa Edom,
kag ginautud ko sa iya ang mga tawo
kag ang mga sapat ; kag ginahimo ko sia

nga kamuhaymuhayan kutub sa Teman
kag tubtub sa Dedan, magakalapukan
sila sa hinganiban.

14 Kag pagaibutang ko ang akon
pagtimalus sa Edom sa kamut sang akon
banwa nga Israel ; kag pagahimoon
nila sa Edom sono sang akon kaakig,

kag sono sang akon kasingkal, kag
makilala nila ang akon pagtimalus,
siling sang Ginoo nga si lehoba.

Tagna batok sa mga Piiistinhoa.

15 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Tungud kay gingamit
sang m.ga Pilistihon ang pagtimalus,
kag nga nagpalanimalus sila sing ma-
bangis gid sa pagtamay nga naghulu-
put sila sa kalag, nga ginahimo ang pag-
laglag tungud sang walay katapusan nga
pagpakigaway,

16 Tun£ud sini, amo ining ginasiling

sang Ginoo nga si lehoba : Yari karon
nga ginauntay ko ang akon kamut batok
sa mga Pilistinhon, ginautud ko ang
mga Keretinhon, kag pagalaglagon ko
ang nabilin sa baybay sang dagat.

17 Kag magahikot ako sa ibabaw
nila sing dalagku nga mga pagtimalus
nga may mga pagsabdong sa kasingkal

;

kag mahibaloan nila, nga ako amo si

lehoba, kon ibutang ko ang akon pagti-

malus sa ila.

Tagna batok sa Tiro.

2^ KAG nahanabu, sang ikapulo kag^ isa ka tuig, sa nahauna sang bu-
lan, nga nag-abut sa akon ang polong ni

lehoba, nga nagasiling:

1013



26.2. SI ESEKIEL 26. 19.

2 Anak sang tawo, tungud nga nag-

siling ang Tiro nahanungud sang lerii-

saiem :
" Talatala, naboong na sia, ang

gawang sang mga katawohan. Ini ma-
gabatok sa akon ; magapuno ako, kay

nahapay sia
;

"

3 Ngani amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Yari karon, nga
ako nagaahut batok sa imo, Tiro, kag
pagapataklaron ko batok sa imo ang
madamu nga mga katawohan, subung
sang pagpasaka sang dagat sang ij'-a

mga kabaluran.

4 Kag pagabungkagon nila ang mga
kuta sa Tiro, kag pagapangubaon nila

ang iya mga tore. Pagasilhigon ko sa

iya ang iya yab-ok, kag pagahimoon ko
sia nga bato nga hubo.

5 Magamanginladlaran sia sang mga
sapyaw sa tunga sang dagat, kay ako
ang naghambal, siling sang Ginoo nga si

lehoba ; kag pagaitugyan sia sa pangati

sang niga katawohan.
6 Kag ang iya mga anak nga babae,

nga yadto sa latagon, pagapamatyon sa

hingniban; kag mahibaloan nila, nga
ako amo si lehoba.

7 Kay amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Yari karon, nga gi-

kan sa Aminhan pagapakarion ko batok
sa Tiro si Nabukodonosor, nga hari sa

Babilonia, ang hari sang mga hari, nga
may mga kabaj'-o, kag mga kanga, kag
mga manugkabayo, kag ang isa ka kati-

punan kag madamu nga banwa.
8 Pagapatyon ninya sa hinganihan ang

imo mga anak nga babae nga yadto sa

latagon, kag pagabutangan niya batok sa

imo sing kapag-unan sa palibot, kag ma-
gatukud sia batok sa imo sing mga tap-

ok, kag magabayaw sia batok sa imo
sing taming.

9 Kag magabungkol sia batok sa imo
mga kuta sing mga bungkol, kag paga-
dugmukon niya ang imo mga tore nga
may mga galamiton sa pag-awayan.

JO Tungud sang kadamuon sang iya

mga kabayo pagatabunan ka sang yab-
ok nila ; ang kagahud sang iya mga ma-
nugkabayo kag sang iya mga aliling,

kag sang iya mga kanga, magapakurug
sang imo mga kuta, kon magsuliid sia sa

imo mga gawang, subung sang pagsulud
sa litik sang isa ka banwa nga nabuksan.

II Sa mga koko sang iya mga ka-

bayo pagatasakon niya ang tanan mo
nga mga dalan, pagapatyon niya ang

imo banwa sa hinganiban, kag ang mga
larawan sang imo kabakuran magakala-
holog sa duta.

12 Pagaagawon nila ang imo mga
mangad, kag pagaatihon nila ang imo
mga ibalaligya ; kag pagapamungkagon
nila ang imo mga kuta, kag ang imo
mga malahalon nga mga balay paga-
pangub-on nila ; kag pagaipilak nila ang
imo mga bato kag ang imo kahoy kag
ang imo yab-ok sa tunga sang mga
tubig.

13 Kag pagapauntaton ko ang kina-

gahud sang imo mga pagkinanta, kag
indi na gid mabatian ang tunog sang
imo mga arpa.

14 Kag pagahimoon ko ikaw nga
bato nga hubo : magamanginladlaran
ka sang mga sapyaw. Indi na pagapa-
tindugon ka liwan; kay amo ako nga si

lehoba ang naghambal, silirig sang
Ginoo nga si lehoba.

15 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba sa Tiro : l Indi matuud
bala nga ang kagahud sang imo pag-
kaholog, ang mga pagbakho sang mga
pilason sa kamatayon, ang pamatay nga
ginahimj sa tunga nimo, nagapaku-
rug sang mga kapuloan ?

16 Ang tanan nga mga dunganon sang
dagat nagapalanaug gikan sa ila mga
lingkoran nga harianon ; nagapalanguha
sila sang ila mga kunup, kag nagauluba
sila sang ila mga binordahan nga mga
panaplon ; nagapalanaput sila sa kakug-
mat, nagalilingkod sila sa ibabaw sang
duta, nagakulurug sila sa tagsa ka tion

kag yara sila sa kakibang nahanungud
sa imo.

17 Kag nagabayaw sila sing panalabi-

ton sa ibabaw nim.o, kag nagasililing

sila sa imo : j Daw ano nga nadula ka,

ikaw nga ginpuy-an sang 7nga taivo sa

kadagatan, banwa nga bantug, nga
mabakud sa dagat, ikaw kag ang imo
mga pumuluyo ! Nagapasulud sila sang
ila kakibang sa tanan niya nga mga
pumuluj^o.

18 Karon nagakilibang ang mga
kapuloan sa adlaw sang imo pagkaho-
log ; ang mga kapuloan nga yara sa

dagat nagakahlisang bangud sang imo
katapusan.

19 Kay amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba: Kon paghimoon
ko ikaw nga banwa nga hinapay, subung
sang mga kabanwaanan nga wala pa-

I

IOI4



26.20. SI ESEKIEL. 27. 19.

gapuy-i ; kon pagpasakaon ko ang kaida-

dalman sa itabaw nimo kag ang mga
madamung mga tubig magtalabon sa

imo,
20 Niyan pagapapanaugon ko ikaw

kaupud sang mga nagapalanaug sa liilub-

ngan, nayon sa banwa nga dayon, kag
pagapapuy-on ko ikaw sa duta nga sa

idalum sa tunga sang mga kahapayan
nga dayon, kaupud sang mga naga-
palanaug sa lulubngan, agud nga indi na
gid ikaw pagpuy-an sang pagaibutang
ko ang kasidla sa duta sang mga buhi.

21 Pagahimoonko ikaw ngakakibang,
kag wala na ikaw : pagapangitaon ka,

kag indi ka na makita sing dayon, siiing

sang Ginoo nga si lehoba.

Haya sa ibabaw san^ Tiro.

Qrr KAG ang polong ni lehoba nag-
^ * abut sa akon, nga nagasiling :

2 Kag ikaw, anak sang tawo, bayaw-
ka sing panalabiton sa ibabaw sang
Tiro.

3 Kag magasiling ka sa Tiro : Ikaiv

nga nagpuyo sa mga salamputan sang
dagat, nga nagabaligya sa mga banwa
sa madamu nga mga pulo : Amo ining
ginasiling sang Ginoo nga si lehoba

:

Tiro, ikaw nagasiling :
" Hirapit amo

ako sa kaayoayo."
4 Sa alibutud sang mga dagat yara

ang imo mga kadulunan. Ang imo
mga manugpalatindug, ginhimpit nila

ang imo kagayonan.
5 Sa mga sipres sang Senir ginbuhat

nila ang tanan mo nga talapian; nag-
kuluha sila sing sedro sa Libano sa
paghimo sa iya sang imo palo

;

6 Sa mga alon sa Basan naghilimo
sila sang imo mga gaud

; ginhimo nila

ang mga langkapan nga tiposo nga na-
halup sa boks sang mga kapuloan sa
Kitim.

7 Ang manipis nga lino sa Egipto
nga binordahan ginhumlad mo sa paghi-
mo sa iya nga imo mga layag ; ang pur-
pura kag ang eskarlata sa mga kapuloan
sa Elisa among imo layanglayang.

8 Ang mga pumuluyo sa Sidon kag sa
Arbad among mga manuggaud mo. Sa
imo, oh Tiro, yara ang imo mga maa-
1am ; sila amo ang imo mga manugulin.
9 Ang m.ga tigulang sa Gebal kag ang

iya mga maalam yara sa imo, nga naga-
kapul sang imo mga boho ; ang tanan

nga mga sakayan sang dagat yara sa
imo kag ang ila mga sakayanon, sa pag-
pangabudlay sa imo pangita.

10 Aug 7nga tinaivo sa Persia, kag sa
Lud kag sa Put yara sila sa imo kasol-
dadosan, nga imo tinawo sa pag-awayan

;

ang mga taming kag ang mga pandong
ginapamitay nila sa imo : amo sila ang
nagahilimo sang imo pagkahalangdon.

1

1

Ang m^ga anak sang Arbad, upud
sang imo kasoldadosan, didto sila sa
ibabaw sang imo mga kuta sa palibot,

kag ang mga maisug yara sila sa imo
mga tore ; ang ila mga taming ginapa-
mitay nila sa imo mga kuta sa palibot

:

amo sila ang nagahilimpit sang irno ka-
gayonan.

12 Ang Tarsis nagahimo sing palangi-
tan-ansa imo bangud sang kabugana sang
tanan nga mga pagkabutang

;
ginatan-

yag nila ang imo mga pagbaylo sa pilak,

sa salsalon, sa estanyo kag sa tinga.

13 Ang laban, ang Tubal, kag ang
Mesek naghilimo m»an singpaiangitan-an
sa imo ; ginatanyag nila ang palangi-
tan-an sa mga kalag sang mga tawo, kag
sa mga galamiton nga tumbaga.

14 Gikan sa balay ni Togarma gina-

tanyag nila ang imo pagbaylo sa mga
kabayo nga salakyan kag nga talakdan,

kag sa mga mula.

15 Ang mga anak sang Dedan naga-
himo sing palangitan-ansa madamu nga
mga kapuloan nga yara sa idalum sang
imo kamut nga sa palangitan-an

;
ginaha-

latag nila sa imo nga bayad ang mga
bangkil nga tiposo kag ang bantolinaw.

16 Ang Aram nagahimo sing palangi-
tan-an sa imo bangud sang kabugana
sang imo mga nahirao

;
ginatanyag nila

ang imo pagbaylo sa esmeralda, sa
eskarlata, sa mga binordahan, sa mani-
pis nga lino, sa mga banawug,kagsamga
rubi.

17 Ang luda, kag ang duta sa Israel

nagahimo sing palangitan-an man sa
imo : nagatanyag sila sa imo palangitan-
an sing trigo sa Minit, sing mga torta.

sing dugos, sing lana kag sing ihalaplas.

18 Ang Damasko nagahimo sing pa-
langitan-an sa imo bangud sang kabuga-
na sang imo mga nahirao, bangud sang
kabugana sang imo mga pagkabutang,
nga may alak sa Helbon, kag sa balahi-

bo nga maputi.

19 Ang Bedan kag ang laban naga-
tanyag sa imo pagbaylo sing mga ba-
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nawug: ang salsalon nga binasbasan,

ang akasia, ang kawayan nga inahamiU

yara sa imo palangitanan.
20 Ang Decian nagahimo sing pala-

ngitan-an sa imo sa mga malaiialon nga
hampilo sa mga kabayo.

21. Ang mga Arabinhon kag ang
tanan nga mga dunganon sa Kedar,
yara sila sa idaliim sang imo kamut nga
sa palangitan-an : sa mga kordero, kag sa

mga karnero, l^agsa mga lalaki nga mga
kanding, nagahilimo sila sing palangi-

tan-an sa imo.
22 Ang mga manugbaligya sa Seba

kag sa Rama nagahilimo man sing pa-

langitan-an sa imo : nagatanyag sila sa

imo mga pagbaylo sa tanan nga labing

maayo nga mga mahamut kag sa tanan
nga bagay sang mga bato nga malaha-
lon kag sa bulawan.

23 AngHaran, kag ang Kane, kag ang
Eden, nga mga manugbaligya sa Seba,
ang Asur, ang Kilmad, nagahilimo sing

palangitan-an sa imo.
24 Ini sila nagahilimo sing palangi-

tan-an sa imo, sa imo balaligyaan, sa

pinili nga mga nahimo, sa mga kunup
nga purpura, sa mga binordahan, kag sa

mga suludlan sang mga hinabol sa naga-
kalainlain nga duag, nga mga nahigtan
sang mga lubid nga nalig-unan.

25 Ang mga sakayan sa Tarsis, amo
ang imo mga kasakayanan nga sa imo
palangitan-an. Sa sini nanginpuno ka,

kag ginpamangad ka sing daku gid sa

alibutud sang mga kadagatan.
26 Sa dalagku nga mga tubig ginpa-

lawud ka sang imo mga manuggaud

:

ang hangin sa Sidlangan nagapalapyo
sa imo sa tunga sang mga kadagatan.

27 Ang imo mga pagkabutang, kag
ang imo mga pagbaylo, kag ang imo
panlangita >an, ang imo mga sakayanon
kag ang im.o mga manugulin, ang mga
manugkapol sang mga boho, ang mga
nagapangabudlay sa imo palangitan-an,

kag ang tanan mo nga mga tawo sa

pag-awayan nga yara sa imo, pati ang
bug-OS nga katipunan nga yara sa tunga
nimo, nagakalaholog sila sa alibutud
sang mga kadagatan sa adlaw sang imo
pagkaholog.

28 Sa kinagahud sang singit sang imo
mga manugulin nagakulurug ang mga
baybayon;
29 Kag ang tanan nga manuggaud,

ang mga sakayanon, ang tanan nga mga

manugulin sang dagat, nagapalanaug sa

ila mga sakayan ; nagatilindug sila sa

duta.

30 Ginapabati nila ang ila tingug
nahanungud sa imo; nagasilingit sila

sing mapaitgid; nagasalabwag sila sing

yab-ok sa ibabaw sang ila mga olo, na-
galiligid sila sa abo.

31 Tungud sa imo nagakiliskis sila

sang olo, kag nagawalagkus sila sing pa-

panapton nga masinakiton ; tungud sa

imo nagapanangis sila nga may kapait

gid, sa lalaw nga mapait.

32 Kag sa ila mga paghaya nagaba-
yaw sila sa imo sing panalabiton, kag
nagamitlang sila sa ibabaw nimo sing

panalabiton :
"

i Sin-o bala ang subung
sang Tiro, subung sang ginpahipus sa

tunga sang dagat ?
"

33 Tungud sang imo mga pagbaylo
gikan sa mga kadagatan ginabusug mo
ang madamung mga banwa; tungud
sang kabuganaan sang imo mga pagka-
butang kag sang imo palangitan-an
ginpamangad mo ang mga hari sa duta.

34 Karon nga ginalapyo ka tubtub sa

pagkadula sang mga kadagatan, sa kada-
dalman sang mga tubig, ang imo pa-

langitan-an kag ang bug-os mo nga kati-

punan, nga yara sa tunga nimo nagkala-
pukan sila.

35 Ang tanan nga mga pumuluyo
sang mga kapuloan yara sila sa kaki-

bang bangud sa imo : ang iia mga hari

nagakulurug sa kakugmat, nagakulu^
rug ang ila mga nawung.

36 Ang mga manughimo sing pa-

langitan-an sa mga kabanwaanan na-

gapalanihol sa ibabaw nimo: iligoon

ikaw sang kakugmat, kag wala na ikaw
sa gihapon.

Tagna batok sang bari sa Tiro.

20 KAG ang polong ni lehoba nag-^ abut sa akon, nga nagasiling :

2 Anak sang tawo, isiling mo sa ma'
nugmando sa Tiro : Amo ining ginasi*

ling sang Ginoo nga si lehoba : tungud
kay ang imo tagiposoon palabilabihon,

kag nga nagasiling ka : Ako amo ang
isaka dios ; sa lingkoran sangdios naga-
lingkod ako sa tunga sang mga dagat
(walay sapayan tawo ikaw kag indi Dios

;

bisan ginahimo mo ang imo tagiposoon

subung sang tagiposoon sang Dios).

3 Yari karon, ikaw labing raaalam pa

IOI6



28.4. SI ESEEIEL. 28. 23.

kay Daniel: wala sing tinago nga ma-
dulurn sa imo

:

4 Sa imo kaalan kag sa imo ihibalo

nagtipon ka nga sa imo sing mga
mangad kag nakaangkon ka sing bula-

wan kag pilak sa imo mga bahandi

;

5 Sa kabugana sang imo kaalam, sa

imo palagitan-an ginpadamu mo ang
imo mangad, kag bangud sang imo
mangad nanginpalabilabihon ang imo
tagiposoon.

6 Ngani amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Tungud kay
ginhimo mo ang imo tagiposoon subung
sang tagiposoon sang Dios,

7 Tungud sini yari karon, ginapakari

ko batok sa imo ang mga dumuluong,
ang mga labing malugus sang mga kata-

wohan ; magagalabut sila sang ila mga
hinganiban batok sang kagayonan sang
imo kaalam, kag pagapasipalahan nila

ang imo kasidla.

8 Sa lulubngan pagapapanaugon ka
nila, kag mapatay ka sa kamatayon
sang mga ginpanlapsan sa alibutud sang
mga kadagatan.

9 I Magasiling ka bala : Isa ka Dios
ako, sa atubangan sang imo manugpa-
tay, nga tawo ikaw kag indi Dios, sa

idalum sang kamut sang nagapalapus
sa imo ?

10 Sa kamatayon sang mga ditinuli

mamatay ka, tungud sa kamut sang mga
dumuluong ; kay amo ako ang nagham-
bal, siling sang Ginoo nga si lehoba.

Kaya sa ibabaw sang faari sa Tiro.

11 Kag ang polongni lehoba nag-abut
sa akon, nga nagasiiing

:

12 Anak sang tawo, bayaw ka sing
panalabiton sa ibabaw sang hari sa Tiro,
kag pagaisiling mo sa iya : Amo ining
ginasiling sang Ginoo nga si lehoba :

Ikaw nagbutang sing pat-in sa kahimpi-
tan, puno ikaw sing kaalam kag himpit
sa kagayonan.

13 Sa Eden, sa katamnan sang Dios,

didto ikaw : ang tanan nga bagay sang
bato nga malahalon nagtabon sa imo

;

ang sardio, ang topasio, ang diamante,
ang berilo, ang oniks, ang iaspe, ang
sapiro, ang karbunklo, ang esmeralda
kag ang bulawan : mga buluhaton sa pa-

dugi sang imo mga taiampukan kag mga
guab yara sa imo : nahanda sila kutub
sang adlaw nga gintuga ka.

14 Isa ka kerubin ikaw nga hinaplas,

ang isa ka manugtabon. Gintukud ko
ikaw, didto ka sa balaan nga bukid sang
Dios ; sa tunga sang mga bato nga ka-

layo naglakat ka.

15 Himpit ka sa tanan mo nga mga
dalanon, kutub sang adlaw nga gintuga

ka tubtub nga ang kalautan nakita sa

imo.
16 Bangud sang kabugana sang imo

palangitan-an nanginpuno ka sa sulud

sang paglugus, kag nagpakasala ka
;
gin-

tabog ko ikaw, subung nga mapasipaia-

hon, sa bukid sang Dios, kag ginpadala

ko ikaw, kerubin nga manugtabon, sa

tunga sang mga bato nga kalayo.

17 Nagmatinaastaason ang imo tagi-

posoon bangud sang imo kagayonan;
gindunut mo ang imo kaalam bangud
sang imo kasilaw

;
gintagbong ko ikaw

sa duta ; sa atubangan sang m.ga hari

ginbutang ko ikaw, agud nga magatulu-
lok sila sa imo.

18 Bangud sang kadamuon gid sang
imo mga kalainan, tungud sang kalautan

sang irao palangitan-an ginpakadibalaa-

nan mo ang imo mga balaan nga puluy-

an. Kag ginpagowa ko sa tunga nimo
ang isa ka kalayo nga nag-upud sa imo,

kag ginhimo ko ikaw nga abo sa ibabaw
sang duta sa mga mata sang tanan nga
mga nagatululok sa imo?

19 Ang tanan nga mga nakakilala

sa imo sa tunga sang mga banwa yara
sila sa kakugmat bangud sa imo : iligoon

ka sang kakagmat, kag wala ka na, sa

gihapon.

Tagaa batok sa Sidon.

20 Kag ang polong ni lehoba nag-

abut sa akon, nga nagasiiing:

21 Anak sang tawo, ibalikid ang imo
nawung nayon sa Sidon, kag tagna ka ba-

katok sa iya.

22 Kag pagaisiling mo: Amo ining

ginasiling sang Ginoo nga si lehoba

:

Yari karon, nagaahut ako batok sa imo,

Sidon, kag sa tunga nimo pagahimayaon
ko ako. Kag mahibaloan nila nga ako
amo si lehoba, kon maghikot ako sa iya

sing mga paghukom, kagsa iya magapa-
kabalaan ako.

23 Kag pagaipadala ko sa iya ang
kinamatay kag ang dugo sa iya mga
dalan ; kag ang mga pilason sa kamata-
yon magakalapukan sa tunga niya, tu-
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! gild sa hinganiban nga nagaabut ha.tok

sa iya sa tanan nga bahin. Kag mahiba-
loaii nila nga ako amo si lehoba.

24 Kag wala na nga sa balay ni Israel

sing sapinit nga nagatunok, bisan tur.ok

nga nagapilas sa tanan niya nga mga
palibot, nga nagatalamay sa ila. Kag
mahibaloan nila, nga ako amo si lehoba.

25 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Kon pagatipunon ko
ang balay ni Israel sa tunga sang mga
kabanwaanan, nga sa ila nagaala-
plaag sila, ;/nY7« magapakabalaan ako sa

akon sa ila sa mga mata sang mga
katawohan,kag magapjlyo sila sa ila da-
ta, nga ginhatag ko sa akon alagad, kay
lakob.
26 Magapuluyo sila didto sing m.asi-

nalig-on gid. Magapalatindug sila sing

mga balay kag magatalanum sila sing

mga kaubasan, kag magapuluyo sila

sing masinalig-on gid, kon ako magahi-
kot sing mga paghukom sa tanan nga
mga nagatalamay sa ila, saila mga pali-

bot. Kag mahibaloan nila, nga ako amo
si lehoba, nga ila Dios.

Tagna batok sa Egipto.

2Q SA tuig nga ikapulo, sa bulan nga
v7 ikapiilo, sa ikapulo kag duha sang

bulan, nag-abut sa akon ang polong ni

lehoba, nga nagasiling :

2 Anak sang tawo, ibalikid ang imo
nawung batok kay Paraon, nga hari sa

Egipto, kag tagna-ka batok sa iya kag
batok sa bug-os nga Egipto.

3 Hambal-ka, kag pagaisiling mo :

Amo ining ginasiling sang Ginoo nga si

lehoba : Yari karon nagaabut ako batok
sa imo, Paraon, nga hari sa Egipto, nga
daku nga dragon, nga nagahamyang sa

tunga sang iya mga suba, nga sia naga-
siling: "Akon ang suba, akon sia,

kag ginhimo ko gid sia nga sa akon."

4 Busa magabutang ako sing mga
salapang sa imo mga sulang, kag paga-
patapikon ko ang mga isda sang imo
mga suba sa imo mga himbis, kag paga-
kuhaon ko ikaw sa tunga sang imo mga
suba, pati ang tanan nga mga isda sang
imo mga suba nga napanapik sa imo
mga himbis.

5 Kag pagabayaan ko ikaw sa kaha-
nayakan, ikaw kag ang tanan nga mga
isda sang imo mga suba, kag mapukan ka
sa ibabaw sang kadaygan sang latagon;

indi ka pagasapopohon, bisan pagatipu-
non kakag ginahatag ko ikaw nga kalan-
on sa rnga kasapatan sang duta kag
sa mga kapispisan sang langit.

6 Kag mahibaloan sang tanan nga
mga pumuluyo sa Egipto, nga ako amo
si lehoba ; tungud kay salandigan sila

nga kawayan sa balay ni Israel.

7 Kon ginauyatan ka nila sa kamut,
nagakabali ka kag nagakalitik ka sa bug-
os nila nga abaga ; kag kon nagasalandig
sila sa ibabaw nimo, nagakabali ka kag
ginpakurug mo ang bug-os nila nga
hawak.

8 Ngani amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Yari karon, ako
nagapakari sing hinganiban, batok sa

imo kag pagautdon ko sa imo ang mga
tawo kag mga kasapatan.

9 Ang duta sa Egipto manginkaha-
payan kag kagulub-an, kag mahibaloan
nila, nga ako amo si lehoba. Tungud
kay nagsiling sia : Akon ang suba, kag
ginhimo ko sia.

10 Tungud sini, )^ari karon, nagaabut
ako batok sa imo, kag batok sa imo mga
suba, kag pagahimoon ko ang duta sa

Egipto nga mga kagulub-an, nga ma-
mala kag nahapay, kutub sa Migdol
tubtub sa Sebene, tubtub sa kadulunan
sa Kus.

11 Indi magaalagi sa \y^ ang tiil sang
tawo, bisan ang tiil sang sapat magaagi
sa iya, kag indi pagapuy an sia sa kap-
atan ka tuig.

12 Kag pagahimoon ko ang duta sa

Egipto nga kahapayan sa tunga sang
mga duta nga mga hinapay ; kag ang iya

mga kabanwaanan sa tunga sang mga
kabanwaanan nga linaglag, manginka-
hapayan sa kap-atan ka tuig ; kag pagai-

waraag ko ang mga Egiptohanon sa

tunga sang mga katawohan, kag paga-
paalaplaagon ko sila sa tanan nga mga
duta.

13 Kay amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Sa katapusan
sang kap-atan ka tuig pagatipunon ko
ang mga Egiptohanon gikan sa mga
kabanwaanan, nga sa tunga nila paga-
paalaplaagon sila.

14 Kag pagapabalikon ko ang mga
bihag sa Egipto, kag pagapapaulion ko
sila sa duta sa Patros, sa duta nga gingi-

kanan nila ; kag magaisa sila ka ginha-

rian nga kubus.

15 Ang Egipto manginlabing kubus
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sang iban nga mga ginharian, kag indi

na magabayaw sia sa ibabaw sang mga
katawohan,kag pagaibanan ko sila, agud
nga indi na sila maggalahum sa ibabaw
sang mga katawohan.

16 Kag sia indi na manginsalaligan
nga sa balay ni Israel, nga nagapadum-
dum sang handumanan sang kalautan,
kon ang Israel ma^psol sa olehe nila.

Kag mahibaloan nila, nga ako amo ang
Ginoo nga si lehoba.

17 Kag nabanabu sa tuig ngaduha ka
piilo kag pito, sa bulan nga nahauna,
sa nahauna sang bulan, nga nag-abut sa

akon ang polong ni lehoba, nga nagasi-

ling:

18 Anak sang tawo, si Nabukodono-
sor, nga hari sa Babilonia, nagpahimo sa

iya kasoldadosan sing daku nga buluha-
ton batok sa iiro; nagkaupaw ang
tanan nga olo, kag ginhimulbulan ang
tanan nga abaga ; kag wala sia magbaton,
bisan sia bisan ang ij-a kasoldadosan
sing sohol sa Tiro tungud sang pag-
alagad, nga ginhimo niya batok sa iya.

19 Tungud sini, amo ining ginasiling

sang Ginoo nga si lehoba : Yari karon,
ako nagahatag kay Nabukodonosor, nga
hari sa Babilonia, sang data sa Egipto

;

kag sia magakuha sang ila kadamuan,
kag magadakup sia sang inagaw sa iya,

kag magaagaw sang ila inatihan, kag
manginsohol ini nga sa iya kasolda-
dosan.

20 Tungud sang iya sohol nga timgud
sa iya nagpangabudlay sia, ginahatag
ko sa iya ang duta sa Egipto ; bangud
sang ginhimo nila sa akon, siling sang
Ginoo nga si lehoba.

21 Sa sadtong adiaw pagapatuboon
ko ang sungay nga sa balay ni Israel,

kag pagahatagan ko ikaw sing baba nga
nabuka sa tunga nila. Kag mahibaloan
nila, nga ako amo si lehoba.

iNagadalaycn aog mga tagna batok sa Egipto ksg

batok kay Paraon.

Or^ KAG ang polong ni lehoba nag-
*-^^ abut sa akon, nga nagasiling:

2 Anak sang tawo,' tagna ka kag
pagaisiling mo: Amo ining ginasiling

sang Ginoo nga si lehoba : Uluwang-
kamo :

"
\ Ay ! \ anong adlaw ini !

"

3 Kay malapit na ang adlaw, hoo
malapit na ang adlav/ ni lehoba;

manginadlaw ini sa gal-um, ang panag-
on sang mga katawohan.
4 Magaabut ang hinganiban sa ibabaw

sang Egipto, kag magalubag sa kasakit
ang Ku3, kon magakalapukan ang mga
pilason sa kamatayon sa Egipto, nga
pagadakpon ang kadamuan niya, kag
pagapanlaglagon ang ila mga sadsarani

5 Ang 7nga taga-KMS, taga-Put, taga-
Lud, kag ang tanan nga banwa nga
kabilogan, kag ang mga taga-Kub kag
ang mga anak sang duta sang katipan,
magakalapukan upud sa ila sa hingani-
ban.

6 Amo ining ginasiling ni lehoba:
Magakalapukan ang mga nagasakdag sa
Egipto; kag ang palabilabi sang iya
kabakuran pagapaubson : kutub sa Mig-
dol tubtub sa Sebene magakalapukan
sila sa iya sa hinganiban, siling sang
Ginoo nga si lehoba.

7 Kag pagapanghapayon sila sa tunga
sang mga ginpanghapay nga mga duta,
kag ang iya mga kabanwaanan mangia
sa tunga sang mga kabanwaanan nga
nagub-an.

^
8 Kag mahibaloan nila, nga ako amo

si lehoba, kon magbutang ako sing
kalayo sa Egipto, kag ang tanan nga
nagabutig sa Egipto, pagapamoongon.
9 Sa sadtong adlaw magagulowa ang

ragamanugbalitasaatubangan nakon sa
mga sakayan, sa paglisang sa Kus saiya
kalig-unan, kag sa iya may paglubag sa
kasakit, subung sang adlaw sang Egipto

:

kay, yari karon, nagaabut ini.

10 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si leiioba: Pagatapuson ko man
ang kadamuan sa Egipto tungud sa
kamut ni Nabokodonosor, nga hari sa
Babilonia.

11 Sia, kag upud sa iya, ang iya
banwa, ang mga labing malugos sa
tunga sang mga katawohan, pagapa-
karion sila sa paglaglag sang duta:
magagalabat sila sang ila mga hingani-
ban batok sa Egipto, kag pagapun-on
nila ang duta sang mga pilason sa
kamatayon.

12 Kag ginapamala ko ang mga suba,
kag ginatugyan ko ang duta sa kamut
sang mga tawo nga mapintas, kag gina-
hapay ko ang duta kag ang tanan nga
yara sa iya, tungud sang kamut sang
mgadumuluong. Amo ako nga si lehoba
ang naghambal.

13 Amo ining ginasiling sang Ginoo

IOI9



30. 14. SI ESEEIEL. 31.6.

nga si lehoba : Ginapadala ko man ang
mga diosdios, kag ginawala ko ang mga
butig nga dios sa Nop; kag wala na
gid sing dunganon sa duta sang Egipto

;

kag sa duta sang Egipto ginabutangan
ko sing kahadluk.

14 Kag ginahapay ko ang Patros, Kag
ginabutangan ko sing kalayo ang Soan,

kag ginahikot ko ang mga paghukom sa

No.
15 Kag ginaula ko ang kaakig sa

ibabaw sang Sin, ang kabakuran sang
Egipto, kag ginautud ko ang kadamuan
sa No.

16 Kag ginabutangan ko sing kalayo
ang Egipto ; ang Sin magalubag sa

kasakit, kag ang No ginakulia sa palu-

gos, kag ang Nop ginadahip sang mga
kaaway sa adlaw gid.

17 Ang mga pamatan-on sa Aben kag
sa Pibeset nagakalapukan sa hinganiban,

kag sila gid nagapalakadto sa kabi-

hagan.
18 Kag sa Tapnes ang adlaw naghay-

lo sa kadulum, sang pagpabali ko sang
singkaw sang Egipto, kag ang palabilabi

sang iya kabakuran matapus. Na-
hanungud sa iya, ang gal-um nagatabon
sa iya, kag ang iya mga anak nga babae
nagapalakadto sa kabihagan.

19 Kag pagahikuton ko ang mga pag-
hukom sa Egipto. Kag mahibaloan
nila, nga ako amo si lehoba.
20 Kag nahanabu, sa tuig nga ika-

pulo kag isa, sa biilan nga nahauna, sa

ikapito sang bulan, nga nag-abut sa

akon ang polong ni lehoba, nga naga-
siling:

21 Anak sang tawo, ginbali ko ang
butkon ni Paraon, nga hari sa Egipto,

kag yari karon,nga wala mabugkosi ang
iya butkon, nga ginbutangan sia sing

mga bolong, nga ginbutangan sia sing

mga wagkus sa pagbugkos sini, agud
magbakud sia sa paguyat liv/an sang
hinganiban.

22 Ngani, amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Yari karon, 7iaga-

abut ako batok kay Paraon, nga hari sa

Egipto, kag pagbalion ko ang \y3. mga
butkon, ang mabakud subung man ang
nabali, kag pagaipaholog ko ang hinga-

niban sa iya kamut.
23 Kag pagaiwaraag ko ang mga

Egiptohanon sa tunga sang mga kata-

wohan, kag pagaalaplaagon ko sila sa

iarian nga mga kadutaan.

24 Apang pagapabakuron ko ang mga
butkon sang hari sa Babilonia, kag pa-
gaibutang ko ang akon hinganiban sa iya

kamut, kag pagabalion ko ang mga
butkon ni Paraon; sa atubangan niya
magabayaw sia sang mga pagsingit sang
mga napilas sa kamatayon.

25 Kag pagapalig-onon ko ang mga
butkon sang hari sa Babilonia kag ang
mga butkon ni Paraon magakalaholog
liwan. Kag mahibaloan nila nga ako
amo si lehoba, kon ako magbutang sang
akon hinganiban sa kamut sang hari sa

Babilonia, kag nga sia maguntay sa iya

sa ibabaw sang duta sa Egipto.

26 Kag pagaiwaraag ko ang mga
Egiptohanon sa tunga sang mga kata-
wohan, kag pagapaalaplaagon ko sila sa

tanan nga mga kadutaan. Kag mahi-
baloan nila, nga ako amo si lehoba.

Nagadalayon ang tnga tagna batok kay Paraon,

nga hari sa Egipto.

Ol KAG nahanabu, sang tuig nga ika-
'^l pulo kag isa, sa ikatlo ka bulan,

sa nahauna sang bulan, nga nag-abut sa

akon ang polong ni lehoba, nga naga-
siling:

2 Anak sang tawo, isiling kay Paron,
nga hari sa Egipto, kag sa iya kadam-an

:

I Sa kay sin-o bala kaangay ka sa imo
pagkadaku ?

3 Yari karon, ang Asur among sedro
sa Libano nga maayoayo ang iya mga
sanga, nga may landong nga talonon,

ngapalabilabibon sa iya kataas, kag nga
angiyatuyoktuyokanj'ara sa tunga sang
mga madabung nga mga sanga.

4 Ginpadaku sia sang mga tubig, gin-

bayaw ang iya kataason sang kaidadal-
man, nga nagalakat upud ang iya mga
suba sa palibot sang duug nga diin

natanum sia, kag nga ginapadala ang
iya mga iligan sa tanan nga mga kahoy
sa latagon.

5 Ngani nanginpalabilabihon sia sa

iya kataas labi pa sa tanan nga mga
kahoj'" sa latagon; nagdalamu ang iya

mga salingsing, kag naggapa ang iya

mga sanga, kay nagtulubo sila bangud
sa kabugana sang mga tubig.

6 Sa iya mga sanga nagapulugad ang
tanan nga mga kapispisan sang langit

;

sa idalum sang iya mga sanga nagaala-

nak ang tanan nga mga kasapatan sang
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latagon, kag sa iya landong nagapuluyo
ang madamu nga mga katawohan.

7 Maayoayo sia sa iya pagkadaku sa

paggapa sang iya mga sanga ; kay ang

iya gamut malapit sa bugana nga mga
tubig.

8 Ang mga sedro wala maglalaban sa

iya sa katamnan sang Dios; ang mga
sipres indi nagakasubimg sa iya mga
sanga, kag ang mga platano indi subung
sang iya mga sanga: wala gid sing

kahoy sa katamnan sang Dios nga
nanginsubung sa iya sa kagayonan
niya.

9 Ginhimo ko sia nga maayoayo sa

kabuganaan sang iya mga sanga, kag
ang tanan nga mga kahoy sa Eden nga
yara sila sa katamnan sang Dios, nag-

kalahisa sa iya.

10 Ngani, amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba: Tungud kay
palabilabihon sia sa iya kataas, kag nga
ginbutang niya ang iya tuyoktuyokan
sa tunga sang mga madabung nga mga
sanga, kag nga ang iya tagiposoon nag-

bayaw sa iya pagkamatinaastaason,
11 Ginatugyan ko sia sa kamut sang

labing makusug sang mga katawohan,
agud nga maghimo sia sang iya luyag

sa iya: tungud sang iya kalainan gin-

tabog ko sia.

12 Ang mga dumuluong, ang mga
labing malugus sang mga katawohan,
nagutud sa iya kag nagbiya sa iya

didto ; sa ibabaw sang mga kabukiran,
kag sa tanan nga mga nalupyakan nag-
kalaholog ang iya mga sanga, kag sa

tanan nga mga kasapaan sang duta
ginpamali ang iya mga sanga, kag nag-
halalin sa iya landong ang tanan nga
mga banwa sang duta, kag ginbayaan
nila sia didto.

13 Sa ibabaw sang iya piUw nga
napukan nagapuluyo ang tanan nga mga
kapispisan sang langit, kag sa ibabaw
sang iya mga sanga yara ang tanan nga
mga kasapatan sang latagon :

14 Agud nga ang tanan nga mga
kahoy jjga nntaniwi nga malapit sa mga
tubig, indi magpalabilabi sa ilakataason

kag nga indi magbutang sang ila to^'ok-

tuyokan sa tunga sang mga sanga nga
madabung, kag nga ang tanan nga tnga

kahoy nga nagasuyup sang mga tubig, indi

nagapadayon sa ila kaugalingon, sa ila

pagkamatinaastaason; kay ang tanan
ginatugyan sa kamatayon, nga sa duta

nga sa sulud, sa tunga sang mga anak
sang tawo, upud ang mga nagapalanaug
sa lulubngan.

15 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba: Sa adlaw nga nagapa-
naug sia sa lulubngan, nagapalalaw ako
sang tanan. Bangud sa iya gintabunan
ko ang kaidadalman, ginpungan ko ang
iya mga suba, kag ang mga madamung
mga tubig ginpamungan; bangud sa

iya ginpahandong ko ang Libano kag
bangud sa iya nagniiiwang ang tanan
nga mga kahoy sang latagon.

16 Sa dinaguhub sang iya pagkaholog,
ginpakurug ko ang mga katawohan,
sang pagtiklod ko sa iya sa lulubngan
pati ang mga nagapalanaug sa boho;
kag ang tanan nga mga kahoy sa Eden
ginpanlipay sa duta nga sa sulud, ang
mga pinili, ang mga labing matahum
nga mga kahoy sang Libano, ang tanan

nga mga nagasuyup sing mga tubig.

17 Yadto sila man nagpalanaug upud
sa iya sa lulubngan, nayon sa mga pila-

son sa kamatayon sa hinganiban, kag
ang mga nanginiya butkon, nga mga
nagpuluyo sa iya landong sa tunga sang
mga katawohan.

18 iKay sin-o bala kaangay ka, sing

subung sini, sa himaya kag sa pagkadaku
sa tunga sang mga kahoy sa Eden?
Walay sapayan pagaitiklod ka upud sang

mga kahoy sang Eden sa dula nga sa

sulud. Sa tunga sang mga ditinuli

pagapahamyangon ka, upud sang mga
pilason sa kamatayon sa hinganiban.

Ini amo si Paraon kag ang bug-os niya

nga kadam-an, siling sang Ginoo nga si

lehoba.

Maya sa ibabaw ni Paraon nga bari sa Egipto.

3Q KAG nahanabu, sa tuig nga ika-

^ pulo kag duha, sa bulan nga ika-

pulo kag duha, sa nahauna sang bulan,

nga nag-abut sa akon ang polong ni

lehoba, nga nagasiling

:

2 Anak sang tawo, bayaw-ka sing

panalabiton sa ibabaw ni Paroon, nga
hari sa Egipto, kag pagaisiling mo sa

iya : j Leon nga diotay sa mga katawo-
han ! Natapus-ka na. Ikaw subung sang
dragon sang mga kadagatan, nga naga-
tagbong ka sa imo mga suba, ginapalu-

bog mo ang mga tubig sang imo mga
tiil, kag ginapahigko mo ang imo mga
suba.
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3 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba: Pagahumlaron ko sa

ibabaw nimo ang akon pukot sa kati-

punan sang mga madamung mga banwa,
kag pagapasakaon ka nila upud sang
akon pukot.

4 Kag pagabayaan ko ikaw didto sa

duta
;
pagaihaboy ko ikaw sa ibabaw

sang kadaygan sang latagon, kag paga-
pahaponon ko sa ibabaw nimo ang
tanan nga mga kapispisan sang langit,

kag pagbusgon ko sa imo ang mga
kasapatan sang duta.

5 Kag pagaibutang ko ang imo uniid

sa ibabaw sang mga bukid, kag paga-
pun-on ko ang mga nalupyakan sang imo
dakung garok.

6 Kag pagabunyagan ko sang imo
dugo ang duta nga diin nagalangoy ka,

tubtub sa mga bukid ; kag ang mga ka-
sapaan magakalapuno sa imo.

7 Kag kon magpalong ako sa imo,
pagatabunan ko ang mga langit, kag
pagapadulmon ko ang ila mga kabi-

toonan; ang adlaw pagatabunan ko
sang gal-um, kag ang bulan indi maga-
pasilak sang iya kapawa.

8 Ang tanan nga mga sulo nga naga-
pawa sa mga langit-pagapadulmon ko
tungud sa imo, kag pagabutangan ko
sing mga kadudulman sa ibabaw sang
imo duta, siling sang Ginoo nga si

lehoba.

9 Kag pagapasubuon ko ang tagi-

posoon sang madamu nga mga banwa,
kon pagapakarion ko ang imo kagulub-
an sa ibabaw sang mga katawohan, sa

mga duta nga wala mo makilala.

10 Kag pagapakugmaton ko, bangud
sa imo, ang madamu nga mga banwa,
kag pagadakpon ang ila mga hari sahg
takig, bangud sa imo, kon pagapaba-
labaron ko ang akon hinganiban sa
atubangan sang ila mga nawung ; kag
magakulurug sila sa tanan nga tion, ang
lagsatagsa tungud sang iya kabuhi sa
adlaw sang imo pagkaholog.

11 Kay amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si leboba : Ang hinganiban
sang hari sa Babilonia nagaabut batok
sa imo.

12 Sa mga hinganiban sang mga
makusug pagapukanon ko ang imo
kadam-an, sila nga tanan among iabing
malugus sa tunga sang mga katawohan

;

pagahapayon nila ang palabilabi sang

Egipto, kag pagalaglagon ang bug-os
niya nga kadam-an.

13 Pagalaglagon ko ang tanan niya
nga mga kahayupan sa luyo sang ma-
damu nga mga tubig ; wala gid sing
tiil sang tawo nga magalubug sa ila,

bisan koko sang kahayupan nga maga-
lubug sa ila.

14 Niyan pagapalinungon ko ang iya

mga tubig, kag pagapailigon ko ang
ila mga suba subung sang lana, siling

sang Ginoo nga si lehoba
;

15 Kon paghimoon ko ang duta sa
Egipto nga kahapayan, nga kalaglagan
nga duta nga inula sa tanan nga yara
sa iya, kag kon magpilas ako sang tanan
nga mga nagapuluyo sa iya ; kag mahi-
baloan nila nga ako amo si lehoba.

16 Yari karon, ang panalabiton, kag
pagamitlangon nila sia : ang mga anak
nga babae sang mga katawohan maga-
mitlang sini nga panalabiton

; paga-
mitlangon nila ini nga panalabiton sa

ibabaw sang Egipto kag sa ibabaw sang
bug-os niya nga kadam-an, siling sang
Ginoo nga si lehoba.

Kaya sa ibabaw sang Egipto.

17 Kag nahanabu, sa tuig nga ikapulo
kag duha sa ikapulo kag lima sang
bulan, nga nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba, nga nagasiling

:

18 Anak sang tawo, bakho-ka sa
ibabaw sang kadam-an sa Egipto, kag
papanauga, ang Egipto kag ang mga
anak nga babae sang mga katawohan
nga matahum, sa duta nga sa sulud,

upud sang mga nagapalanaug sa lulub-

ngan.

19 i Labing kahalamut-an-ka bala sa

iban ? Panaug-ka, hamyang-ka upud
sang mga ditinuli.

20 Nagakalapukan sila sa tunga sang
mga pilason sa kamatayon sa hingani-
ban ; ang hinganiban igatugyan sia sa

inyo : sagnoya-ninyo ang Egipto upud
ang tanan niya nga m.ga kadam-an.

21 Kutub sang inpierno magaha-
lambal sa iya kag sa mga nagbululig
sa iya ang mga labing makusug sang
mga tawo nga maisug. " Ginapaniklod
sila, bung mga ditinuli ;

pinahamyang
sila nga mga pilason sa kamatayon sa

hinganiban."
22 Didto sang Asm* pati ang tanan

niya nga katipunan ; sa palibot niya
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yara ang iya mga lulubngan. Pilason

sila nga tanan sa kamatayon, nagkalapu-
kan sila sa hinganiban.

23 Ginpamutang ang ila mga lulub-

ngan sa kaidadalman sang boho, kag
ang iya katipunan nagalibot sa iya

lulubngan : pilason sila nga tanan sa

kamatayon, nagkalapukan sila sa hi-

nganiban, nga sila nagpalapnag sing

pangulba sa duta sang mga buhi.

24 Didto ang Elam pati ang bug-os
niyang kadam-an ; sa palibot sang iya

lulubngan. Pilsson sila nga tanan sa

kamatayon, nagkalapukan sila sa hi-

nganiban ; mga ditinuli nga nagpa-
lanaog sa duta nga sa sulud, nga sila

nagpalapnag sang ila pangulba sa duta
sang mga buhi; nagdalala sila sang iya

kahuluy-an upud sang mga nagapa-
lanaug sa boho.

25 Sa tunga sang mga pilason sa

kamatayon ginbutangan nila sia sing

higdaan, upud sang iya bug-os nga ka-

dara-an ; sa iya palibot yara ang iya mga
lulubngan. Ditinuli sila nga tanan nga
mga pilason sa kamatayon sa hingani-

ban ; kay naglapnag ang iya pangulba
sa duta sang mga buhi, kag gindalala

nila ang iya kahuluy-an upud sang mga
nagapalanaug sa boho ;

ginbutang sila

sa tunga sang mga pilason sa kamata-
yon.

26 Didto ang Mesek, ang Tubal kag
ang bug-os niya nga kadam-an ; sa pali-

bot niya yara ang iya mga iulubngan.
Ditinuli sila nga tanan nga mga pilason

sila sa kamatayon sa hinganiban ; kay
nagpalapnag sila sang ila pangulba sa

duta sang mga buhi.

27 Kag wala sila maghalamyang upud
sang mga maisug nga nagkalapukan sa

tunga sang mga ditinuli, nga sila nag-
palalanaug sa lulubngan pati sang ila

mga hinganiban sa pag-awayan, kag
nga sa idalum sang ila hinganiban gin-

pamutang ang ila olo; apang ang ila

mga kaiautan yara sa ibabaw sang ila

mga tul-an; kay kakugmat sang mga
maisug yara sa duta sang mga buhi.

28 Ikaw man, ginbali ka sa tunga
sang mga ditinuli, kag ginpahamyang
ka upud sang mga pilason sa kamata-
yon sa hinganiban.

29 Didto ang Edom, upud ang iya

mga hari kag ang tanan niya nga mga
dunganon, nga bisan pa sang kaisug
nila ginpamutang sila upud sang mga

pilason sa kamatayon sa hinganiban.
Ginpahamyang sila man upud sa mga
ditinuli kag upud sang mga nagapa-
lanaug sa boho.

30 Didto ang mga dunganon sang
Aminhan, sila nga tanan, kag ang tanan
nga mga Sidoninhon, nga nagapalanaug
upud sang mga pilason sa kamatayon
nga mga pinakahuy-an, bisan pa ang
kaisug nila nagpalapnag sang ila

pangulba ; mga ditinuli sila nga pa-
gapahamyangon upud sang mga pila-

son sa kamatayon sa hinganiban, kag
pagadalhon nila ang ila kahuluy-an
upud sang mga nagapalanaug sa boho.

31 Sa ila sini ma kit a ni Paraon, kag
magakalipay sia nahanungud sang bug-
os niya nga kadam-an. Si Paraon kag
ang bug-OS niya nga kasoldadosan paga-
pilason sila sa kamatayon sa hingani-
ban, siling sang Ginoo nga si lehoba.

32 Kay ginpalapnag ko ang iya ka-
kugmat sa duta sang mga buhi ; sa sini

pagapaham.yangon si Paraon upud ang
bug-os niya nga kadam-an sa tunga
sang mga ditinuli, upud sang mga
pilason sa kamatayon sa hinganiban,
siling sang Ginoo nga si lehoba.

Ang katiingdanao sang matuud nfa maaalagna.

00 KAG ang polong ni lehoba nag-^^ abut sa akon, nga nagasiling :

2 Anak sang tawo, hambal-ka sa mga
inanak sang imo banvv^a, kag pagaisi-

ling mo sa ila : Kon pakarion ko ang
hinganiban sa ibabaw sang isa ka duta
kag kon ang banwa sining duta magku-
ha sing isa ka tawo sa tunga nila kag
ibutang niya sia nga bantay;

3 Kag kon makita niya, nga naga-
pakari ang hinganiban batok sang duta,

kag magpatunog sia sang budyong, kag
magpahibalo sa banwa

:

4 Kon ang bisan sin-o nga makabati
sang tunog sang budyong, kag indi mag-
talupa; gud, kag nga mag-abut ang hi-

nganiban kag magkuha sa iya, ang iya
dugo manginsaibabaw sang iya olo.

5 Nabatian niya ang tunog sang bud-
yong, kag wala sia magtalupangud : ang
iya dugo manginsaibabaw niya ; apang
kon magtalupangud sia, magapapalayo
sia sang iya kalag.

6 Kag nahanungud sang bantay,
kon makakita sia nga nagapakari ang hi-

nganiban, kag indi niya pagpatiingonang
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budyong, kag ang banwa nga iudi ma-
patalupaiigud, mag-abut ang hinganiban
kag magkuha sa tunga nila sing isa, ini

sia pagadakpon tungud sang iya kalau-

tan, kag pagapangayoon ko ang iya

dugo sa kamut sang bantay.

7 Kag ikaw, anak sang tawo, ako
naghimo sa imo nga bantay nga sa

baldy ni Israel. Magapamati ka sang
polong sang akon baba, kag pagatalu-
pangdon mo sila gikan sa akon.

8 Kon magasiling ako sa malauton:
"Malauton, sa pagkamatuud mamatay
ka "; kon ikaw indi maghambal sa pagpa-
talupangud sa malauton, agud nga mag-
biya sia sang iya dalanon, ining malau-
ton mamatay tungud sang iya kalautan,

apang ang iya dugo pagapangayoon ko
sa imo kamut.

9 Kag kon ikaw magpatalupangud sa

malauton nga magbiya sang iya da-
lanon, agud nga sa iya magisol sia,

kag nga sia indi magisol sa iya dalanon,
mamatay sia, tungud sang iya kalau-
tan, kag ikaw naluwas mo ang imo ka-

lag.

10 Kag ikaw, anak sang tawo, isiling-

mo sa balay ni Israel : Kamo magaha-
lambal sing subung sini, nga nagasiling:
" Sa pagkamutuud, ang aton mga pag-
kamalalison kag ang aton mga sala yari

sa ibabaw naton ; bangud sa ila nag-
alas-as kita ; busa ipaano bala ang
pagkabuhi naton "

?

1

1

Isiling sa ila : Magkabuhi ako,

siling sang Ginoo nga si lehoba : indi

ako nagakahamuut sang kamatayon
sang malauton, kondi nga ang malau-
ton magisol sa iya dalanoon kag nga
magkabuhi sia. Magisol, mag-isol-kamo
sa inyo mga malain nga mga dalanon.
Kag I kay ngaa bala magakalamatay
kamo, oh balay ni Israel ?

12 Kag ikaw, anak sang tawo, isiling-

mo sa mga inanak sang imo banwa

:

Ang katarungan sang matarung indi

makabawi sa iya sa adlaw sang iya

pagkamalalison, kag ang pagkamadau-
ton sang madauton indi magapapukan
sa iya sa adlaw nga magisol sia sa iya

pagkamadauton ; kag ang matarung indi

sarang makakabuhi sa iya katarungan
sa adlaw nga makasala sia.

13 Kon magsiling ako sa matarung
nga, sa pagkamatuud, magakabuhi sia,

kag nagasalig sia sa iya katarungan kag
maghimo sing kalautan, ang tanan niya

nga mga katarungan indi na pagadum-
dumon; apang mamatay sia tungud
sang iya kalautan, nga ginhimo niya.

14 Kag kon magsiling ako sa malau-
ton :

" Sa pagkamatuud, mamatay
ka "; kon sia magisol sa iya sala, kag
magbutang sa buhat sang tulumanon
kag sang katarungan,

15 Kon ang madauton maguli sang
inugpalig-on, maguli sang kinawat wfya,

kag maglakat sia sa mga tulumanon
sang kabuhi, nga indi maghimo sing ka-
lautan, sa pagkamatuud, magakabuhi sia,

indi mamatay sia.

16 Indi na pagadumdumon batok sa
iya ang tanan niya nga mga sala nga
ginhimo niya: sia nagabutang sa buhat
sang katarungan kag sang tulumanon;
sa pagkamatuud, magakabuhi sia.

17 Apang nagasililing ang mga
inanak sang imo banwa :

" Indi himpit
ang dalan sang Ginoo"; apang amo
ang ila dalan ang indi himpit.

18 Kon ang matarung magisol sa iya
katarungan, kag magbutang sa buhat
sing kalautan, tungud sini mamatay
sia.

19 Kag kon ang madauton magisol
sa iya pagkamadauton, kag magbutang
sa buhat sang tulumanon kag sang ka-
tarungan, tungud sini nga mga butang
magakabuhi sia.

20 Kag nagasililing kamo: "Indi
himpit ang dalan sang Ginoo." Sono
sang inyo mga dalanon magahukom
ako sa tagsatagsa sa inyo, balay ni

Israel.

Binantala nga siiot sa Israel tungud sang iy

psgpataastaas.

21 Kag nahanabu, sa tuigngaikapulo
kag duha sang amon pagliton, sa bii- ,

Ian nga Ikapulo, sa ikalima sang bulan, . I
nga nag-abut sa akon ang isa ka nalagyo
gikan sa lerusalem, nga nagasiling:
" Ang banwa ginpilas."

22 Kag ang kamut ni lehoba, nangin-
saibabaw nakon sang hapon, sa wala
pa mag-abut ang nalagyo, kag sa aga
ginbuka niya ang akon baba, tubtub nga
nag-abut sia sa akon ; kag nabuka ang
akon baba, kag wala na gid ako m.ag-apa.

23 Kag ang polong ni lehoba nag-abut
sa akon, nga nagasiling:

24 Anak sang tawc, ang mga pumu-
luyo sa sining mga nagub-an, sa duta
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sa Israel, nagahalambal nga nagasililing :

" Si Abrahan nga isa lamang, kag nag-

tagiya sia sang data; kag kita mga ma-
daniu, nga sa atoa ginhatag ang duta
nga kaugalingon."

25 Ngani isiling mo sa ila : Amo
ining ginasiling sang Ginoo nga si leho-

ba : Sa dugo nagakalaon kamo, kag sa

inyo mga diosdios nagabayaw kamo sang
inyo mga mata, kag nagapangula kamo
sang dugo, kag l magatagiya bala kamo
sang duta ?

26 Nagasandig kamo sa inyo hingani-

ban, nagahilimo kamo sing kalangil-aran,

kag ginadagtaan sang tagsatagsa ang
asawa sang iya isigkatawo: kag j ma-
gatagiya' bala kamo sang duta ?

27 Pagaisiling mo sa ila ang subung
sini : Amo ining g'nasiling sang Ginoa
nga si lehoba: Magkabuhi ako, ang
mgadidtosa mgakagulub-an magakala-
pukan sa hinganiban, kag igahatag ko
nga kalan-on sa kasapatan ang yara sa

ibabaw sang kadaygan sang latagon;

kag ang mga yara sa mga kabakuran kag
sa mga lungib, magakalamatay sa ka-

matay.
28 Kag pagahimoon ko ang duta nga

kamingawan kag kahapayan, kag ma-
gauntat ang palabilabi sang iya kabaku-
ran, kag ang mga kabukiran sa Israel

pagapanghapayon, nga wala na sing

sin-o nga mag-agi didto.

29 Kag mahibaloan nila nga ako amo
si lehoba, kon pagahimoon ko ang duta
nga kamingawan kag kahapa^^an, tungud
sang tanan nga mga kalangil-aran, nga
ginhimo nila.

30 Kag ikaw, anak sang tawo, ang
mga anak sang imo banwa, nagapakig-
hambal nahanungud sa imo malapit
sa mga dingding kag sa mga salam-
putan sang mga balay, kag nagahalambal
sila ang isa sa isa kag ang tagsatagsa sa
iya litud, nga nagasiling :

" Kari-kamo
karon, kag pamatii-ninyo kon ano nga
polong ang nagagikan kay lehoba.

31 Busa nagaalabut sila sa imo subung
nga dapat magkari ang banwa, kag na-

galilingkod sila sa imo atubangan, su-

bung sang akon banwa ; kag nagapala-
mati sila sang imo mga polong, apang
indi nila pagipamutang sa buhat ; kay sa

ila baba ginahimo nila ang mga matuhum
nga tinotuyo, apang angtagiposoon nila

r.agalakat sa olehe sang ila pagdaug nga
kaugalingon.

32 Kag, yari karon, ikaw amo nga sa

ila subung nga kalantahon nga makawi-
wili, subung nga tingug nga matahum
kag subung nga sampaton nga manugku-
ting sang arpa. Busa ginapamatian nila

ang imo mga polong, apang indi nila

ginabutang sila sa buhat.

33 Apang kon mag-abut ang butang
(yari karon, nga nagaabut siaj, mahi-
baloan nila nga may manalagna sa

tunga nila.

Tagoa batok sa mga manugbantay n|a mga
dimatutum sa Israel.

Qyj KAG ang polong ni lehoba nag-
^i" abut sa akon, nga nagasiling

:

2 Anak sang tawo, tagna-ka batok
sang mga manugbantay sa Israel ; tagna-

ka, kag pagaisiling mo sa ila, sa mga
manugbantay : Amo ining ginasiling

sang Ginoo nga si lehoba : \ Kaiio sang
mga manugbantay sa Israel, nga naga-
palahalab sa ila kaugalingon! i Indi

bala dapat magpalahalab ang mga
manugbantay sang kahayupan?

3 Ginakaon ninyo ang tambok, kag
nagapalanaput kamo sang bulbul ; gina-

pugutan ninyo ang pinatambok, apang
indi ninyo ginapahalab ang mga obeha

:

4 Indi ninyo ginpatambok ang mga
obeha nga maniwang, bisan gii.bolong

ninyo ang masakiton, bisan ginpamug-
kosan ninyo ang pilason, bisan ginpabalik

ninyo ang nag-alaplaag, bisan ginpangita

ninyo ang nadula ; apang naggalahum
kamo sa ila nga may katig-a kag may
kapintas.

5 Kay, tungud kay wala sila sing ma-
nugbantay, ginpaalaplaag sila; nangin-

kalan-on sila sang tanan nga sapat sang
latagon kag ginpapaalaplaag sila.

6 Nagatalalang ang akon mga obeha
sa tanan nga mga bukid, kag sa tanan
nga bakolod nga mataas; ginapanlapta
ang akon mga obeha sa tanan nga
kadaygan sang duta, kag wala gid sing

sin-o nga nagausisa tungud sa ila, kag
wala sing bisan sin-o nga nagapangita
sa ila.

7 Tungud sini, mga manugbantay,
pamatii-ninyo ang polong ni lehoba.

8 Magkabuhi ako, nagasiling ang
Ginoo nga si lehoba : Tungud kay ang
akon mga obeha nanginalatihon ; tungud
kay ang akon mga obeha nga nawad-an
sing manugbantay, nanginkalan-on sang
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tanan nga sapat sang latagon, kag nga
ang akon mga manugbantay wala mag-
usisa tiingud sang akon mga obeha ; kay
ang mga manugbantay nagapalahalab
sa i!a kaugalingon, kag wa!a nila pag-
pahalaba ang akon mga obeha

;

9 Tungud sini, mga manugbantay,
pamatii-ninyo ang polong ni lehoba.

10 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Yari karon, ako naga-

abut batok sa mga manugbantay; kag
pagapangayoon ko ang akon mga obeha
sa ila kamut ; kag pagapauntaton ko sila

sa pagpapahalab sang pinanung; bisan

ang mga manugbantay makapapahalab
pa sa ila kaugalingon, kag pagabawion
ko ang akon mga obeha sa ila mga baba,

kag indi na magam-anginkalan-on nila

sila,

11 Kay amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Yari karon ako
gid, ako magausisa tungud sang akon
mga obeha, kag pagaduawon ko sila nga
may pagtatap.

12 Subung sang pagduaw sang ma-
nugbantay sang iya pinanong, sa adlaw
nga yara sia sa tunga sang iya mga nag-

alaplaag nga mga obeha, subung sini pa-

gaduawon ko nga may pagtatap ang akon
mga obeha, kag pagabawion ko sila sa

tanan nga mga duug nga ginapaalaplaa-

gan sa ila sang adlaw sang gal-um kag
sang kadulum.

13 Kag ako, pagapagowaon ko sila sa

tunga sang mga banwa, kag pagatipu-

non ko sila sa iana?i nga mga duta ; kag
pagapakarion ko sila sa ila duta, kag
pagapapahalabon ko sila sa mga kabu-
kiran sa Israel, sa luyo sang mga sapa,

kag sa tanan nga mga puluy-an sang
kadutaan.

14 Sa maayo nga halalban pagapaha-
labon ko sila, kag sa mga mataas nga
mga bukid sa Israel mangindulugan
nila; didto magapahuway sila sa ma-
ayong halalban, kag sa mga madabong
nga halalbon pagapahalbon sila sa mga
kabukiran sa Israel.

15 Ako gid magapahalab sa akon mga
obeha, kag ako magapapahuway sa ila,

siling sang Ginoo nga si lehoba.

16 Ako magapangita sang nadula, kag
pagapabalikon ko ang nag-alaplaag, pa-

gabugkosan ko ang pilason, kag pagaayo-
hon ko ang masakiton, apang paga-
iaglagon ko ang matambok kag ang

makusug: nagapahalab ako sa ila sa
paghukom.

17 Busa kamo, mga obeha nakon, amo
ining ginasiling sang Ginoo nga si leho-
ba : Yari karon, ako magahukom sa
tunga sang obeha kag obeha, sa tunga
sang mga karnero kag sang mga lalaki

nga kanding.
18 i'Diyotay bala nga butang nga sa

inyo, nga magkalalaon kamo sa mga
maayong haialban, nga ginalapak pa
ninyo sang inyo mga till ang rnabiiin sa

inyo mga halalban, kag nga nagailinum
kamo sang mga tubig nga labing masi-
naw, nga ginapanlubug pa ninyo sang
inyo mga tiil ang nabilin?

19 Kag ang akon mga obeha nagaka-
laon sang linapak sang inyo mga tiil,

kag nagailinum sang mga linubug sang
inyo mga tiil.

20 Tungud sini amo ining ginasiling

sa ila sang Ginoo nga si lehoba: Yari
karon, ako gid. Ako magahukom sa
tunga sang obeha nga matambok kag
sang obeha nga maniwang,

21 Tungud kay gindis-og ninyo sang
kilid kag sang abaga, kag nga ginsungay
ninyo sang inyo mga- sungay ang tanan
nga mga obeha nga maniwang, tubtub
nga ginpaalaplaag ninyo sila sa gowa.

22 Ako magaluwas sang akon mga
obeha, kag indi na sila manginalatihon;
kag pagahukman ko sa tunga sang obe-
ha kag obeha.

23 Kag pagapatindugon ko sa ibabaw
nila ang isa lamang ka manugbantay,
kag sia magapahalab sa ila : ang akon
alagad nga si Dabid ; sia magapahalab
sa ila, kag magamanginmanugbantay
sia nila.

24 Ako nga si lehoba magamangin-
Dios nila, kag ang akon alagad nga si

Dabid mangindunganon sa tunga nila.

Amo ako nga si lehoba ang naghambal.
25 Kag magahimo ako sing katipansa

pagpakighidaet sa ila, kag pagahimoon
ko nga wala na sing kasapatan nga ma-
pintas sa duta ; kag magapuluyo sila sa

kahanayakan sing malig-on gid, kag ma-
gatololog sila sa mga talon.

26 Kag pagahimoon ko sa ila, kag sa

mga palibot sang akon bakolod, ang
pagpakamaayo : pagapapanaugon ko
ang ulan sa iya panag-on ; ini sila ma-
gamanginulan nga pagpakamaayo.

27 Ang kahoy sang latagon magapa-
munga, kag ang duta magapatubas : ma-
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gapuluyo sila sa ibabaw sang ila duta
sing malig-on gid, kag mahibaloan nila,

nga ako amo si lehoba, kon pagbalion
ko ang ila singkaw, kag kon pagbawion
ko sila sa kamut sang niga nagpaala-
plaag sa ila.

28 Kag indi sila mangininagaw i.a

sang mga katawohan ; ang mga sapat

sang latagon indi na magatukub sa ila
;

kondi nga raagapuluyo sila sing malig-

on nga wala sing sin-o nga magpakug-
mat sa ila.

29 Pagapatuboon ko sa ila ang mga
tanum sa kabantugan, kag indi na sila

pagaanihon sang gutuni sa ila duta, bisan

magabatas pa sila sang kahuluy-an sang
mga katawohan.

30 Kag mahibaloan nila, nga ako nga
si lehoba, ang ila Dios, nagaupud sa ila,

kag nga sila, ang balay ni Israel, amo
ang akon banwa, siling sang Ginoo nga
si lehoba.

31 Kag kamo, mga obeha nakon, ang
mga obeha sang akon halalban, mga
tawo kamo ; kag ako ang inyo Dios,
siling sang Ginoo nga si lehoba.

Tagna batok saag bukid nga Seir.

OK KAG ang polong ni lehoba, nag-
wvJ abut sa akon nga nagasiling

:

2 Anak sang tawo, ibalikid ang imo
nawung nayon sa bukid sa Seir, kag
tagna ka batok sa i3^a.

3 Kag pagaisiling mo sa iya : Amo
ining ginasiling sang Ginoo nga si le-

hoba: Yari karon, ako naga-abut batok
sa imo, bukid nga Seir ; kag ginauntay
ko ang akon kamut batok sa imo, kag
pagah moon ko ikaw nga kamuhaymu-
hayan kag nga kahapayan,
4 Pagahimoon ko nga kagulub-an ang

imo mga kabaawaanan, kag m.angin-
kahapayan ka. Kag mahibaloan mo,
nga ako amo si lehoba.

5 Tungud kay may pagdumut kasing
dayon kag nga gintugyan mo ang mga
inanak ni Israel sa gahum sang hingani-
ban, sa panag-on sang ila kalalat-an, sa

panag-on sang kalautan nga nagapakari
sang katapusan.

6 Ngani, magkabuhi ako, siling sang
Ginoo nga si lehoba, nga sa dugo paga-
ibutang ko ikaw, kag ang dugo magalagas
sa imo : tungud kay ang dugo wala mo
pagadumti, ang dugo magalagas sa imo.

7 Kag pagahimoon ko ang bukid nga

Seir nga kamuhaymuhayan, kamuhay-
muhayan, kag pagautdon ko sa iya ang
mga manugpakadto kag ang mga ma-
nugpauli.

8 Kag pagapun-on ko ang iya mga bu-
kid sang iya mga pilason sa kamatayon.
Sa imo mga bakolod, kag sa imo mga
nalupyakan, kag sa tanan mo nga mga
sapa, niagakalapukan sila nga mga pila-

son sa kamatayon sa hinganiban.

9 Pagahimoon ko ikaw nga kamuhay-
muhayan nga dayon, kag ang imo mga
kabanwaanan indi na pagapuy-an.
Kag mahibaloan ninyo, nga ako amo si

lehoba.
10 Tungud kay nagsiling ka : Ining

duha ka katawohan kag ining duha ka
duta magamangin-akon, kag mangin-
kaugalingon namon sila (kag didto si

lehoba)
;

11 Tungud sini, magkabuhi ako, siling

sang Ginoo nga si lehoba : Pagahimoon
ko sono sang imo kaakig kag sono sang
imo kaimon, nga ginhikot mo, bangud
sang imo pagdumut batok sa ila ; kag
magapakilala ako sa ila, kon magahu-
kom ako sa imo.

12 Kag mahibaloan mo, nga ako nga
si lehoba nakabati sang tanan mo nga
mga bu3'ayaw, nga ginmitlang mo batok
sang mga bukid sa Israel, nga naga-
siling :

'' Napanghapay na sila, ginhatag
sila sa anion nga paghalonhon."

13 Kag nagpakataas kamo batok sa

akon sa inyo baba, kag ginpadamu ninyo
tatok sa akon ang inyo mga polong:
ako nakabati sini.

14 Amo ining ginasiling sa^ig Ginoo
nga si lehoba : Kon magkalipay ang bug-
os nga duta, pagahimoon ko ikaw nga
kahapayan.

15 Subung sang pagkalipay mo sa

ibabaw sang panublion sang balay ni

Israel, tungud kay ginhapay sia, subung
sini pagahimoon ko sa imo: manginka-
hapayan ka, bukid nga Seir, upud ang
bug-OS nga Edom ; kag mahibaloan nila,

nga ako amo si lehoba.

Tagna batok sani mga bukik sa Israel.

OjC^ KAG ikaw, anak sang tawo, tag-^ v^ na-ka nga sa mga bukid sa Israel,

kag pagaisiling mo : Bukid sa Israel,

pamatii ang polong ni lehoba :

2 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba :

" Tungud kay ang ka-
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away nagsiling nahanimgiid sa inyo

:

j Talatala, kag ang iya dayoa nga
mga kataasan manginkaugalingon naton
sila!"

3 Ngani tagna-ka, kag pagaisiling

mo: Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si Jehoba : Tungud kay, hoo, tu-

ngud kay ginahapay kamo kag nga
ginahalonhon kamo sa tanati nga
mga bahin, agud nga magmanginkauga-
lingon kamo sang iban nga mga kata-

wohan, kag nga mangintiilukbon kamo
sang mga bibig kag sang mga dila kag
mab«ntug sa tunga sang mga banwa,

4 Tungud sini, mga bukid sa Israel, pa-
matii-ninyo ang polong sang Ginoo nga
si lehoba : Amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba sa mga bukid kag
sa mga kabakoloran, sa mga kasapaan
kagsa mga nalupyakan, sa mga nagub-an
kagsa mga kahapayan, kag sa mga ka-
banwaanan nga mga ginpamayaan, nga
gintugyan sa pangati kag sa paguligyat
sang mga katawohan sa palibot

;

5 Tungud sini, amo ining ginasiling

sang Ginoo nga si lehoba : Sa pagka-
matuud, naghambal ako sa kalayo sang
akon kaimon batok sang iban nga mga
katavvohan kag batok sang bug-os nga
Edom, nga ginabilang niia ang akon
duta nga kaugalingon nila, nga may ka-

sadya sa bug-os nga tagiposoon, nga
may pagtamay sa kalag, agad nga pag-
himoon niia sia nga alatihon;

6 Tungud sini, tagna-ka sa ibabaw
sang duta sa Israel; kag pagaisiling mo
sa mga bukid kag sa mga kabakoloran,
sa mga kasapaan kag sa mga nalupya-
kan : Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Yari karon, sa akon kai-

mon kag sa akon kasingkal naghambal
ako, tungud kay gindala ninyo ang ka-
huluy-an sang mga katawohan.

7 Tungud sini, amo ining ginasiling
sang Ginoo nga si lehoba : Ginbayaw
ko ang akon kamut, nga iiagasumpa nga
ang mga katiwohan nga yara sa palibot
ninyo magidalala sang ila kahuluy-an.

8 Kag kamo, mga bukid sa Israel,

pagapatuboon ninyo ang inyo saling-

sing, kag ma^japamunga kamo nga sa
akon banwa nga Israel ; kay malapit na
sila sa pag-abut.

9 Kay yari karon, aico nagaabut sa in-

yo kag magabalik ako sa inyo; kag
pagapangumahon kag pagapanamnan
kamo.

10 Kag pagapadamuon ko sa ibabaw
ninyo ang mga tawo, ang bug-os nga
balay ni Israel, nga bug-os gid sia ; kag
ang mga kabanwaanan pagapiiy-an, kag
pagapatindugon ang mga nagub-an.

11 Kag pagapadamuon ko sa ibabaw
ninyo ang mga tawo kag ang mga sapat

:

kag magadalamu sila kag magabuluad
sila, kag pagapapuyoon ko kamosubung
sang lina ninyo nga dag-on ; kag paga-
himoon ko sa inyo ang maayo pa sang
sa inyo mga glnkamunoan. Kag mahi-
baloan ninyo, nga ako amo si lehoba.

12 Kag pagapalakton ko ang mga ta-

wo sa ibabaw ninyo, ang akon banwa
nga Israel. Pagaankonon ka nila, kag
manginpanublion ka nila, kag indi ka na
magadumili sa ila sing mga anak.

13 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Tungud kay nagasililing

siia sa imo :
" Nagahalunhon ka sing

mga tawo, oh duta, ginadumilian mo
sing mga inanak ang imo katawohan."

14 Ngani indi ka na magahalunho 1

sing mga tawo, bisan pagadumilian mo
saig mga anak ang imo katawohan,
siling sang Ginoo nga si lehoba.

15 Kag indi ko na ikaw pagapapama-
tion sang kahuluy-an sang mga katawo-
han, kag indi na magadala ikaw sang
pasipala sang mga banwa kag indi mo
pagadumilian sing mga anak ang imo
katawohan, siling sang Ginoo nga si

lehoba.

Ang pagpatindug liwaa sa Israel.

16 Kag ang polong ni lehoba nag-abut
sa akon, nga nagasiling :

17 Anak sang tawo, sang nagapuyo
ang balay ni Israel sa ila duta, gindag-
taan nila sia sang ila mga dalanon kag
sang ila mga binuhatan: subung sang
kahigkoan sang babae sa iya kahigkoan,
amo man ang ila mga dalanon sa atu-

bangan nakon.
18 Kag ginula ko ang akon kaakig sa

ibabaw nila tungud sang mga dugo nga
ginpangula nila sa ibabaw sang duta,

kag :ungad kay gindagtaan sia nila sang
ila mga diosdios.

19 Kag ginwaraag ko sila sa tunga
sang mga katawohan, kag ginpaalapiaag
sila sa. tana fi nga mgd. duta: sono sang
ila mga dalanon kag sono sang ila mga
binuhatan ginpanghukman ko sila.

20 Kag sang nagsululud sila sa mga
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katawchan sa diin naglambut sila, gin-

pasipalahan nila ang r.galan sang akon
pagkabalaan, sang nagasililing sila na-

hanungud sa ila : Amo sila ang banwa
ni lehoba, kag sa iya duta naggulowa
sila.

21 Apang naghinoklog ako sang nga-
lan sang akon pagkabalaan, nga ang
mga tawo sang balay ni Israel nagpala-
sipala sa tunga sang mga katawohan sa

diin naglambut sila.

22 Tungud sini, isiling-mo sa balay
ni Israel : Amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Wala ko ginahi-

mo ini bangud sa inyo, balay ni Israel,

kondi bangud sa ngalan sang akon pag-
kabalaan, nga sia ginpasipalahan ninyo
sa tunga sang mga katawohan sa diin

naglambut kamo.
23 Kag pagapakabalaanon ko ang akon

daku nga ngalan, nga ginpasipalahan sa

tunga sang mga katawohan, nga ginpa-
sipalahan ninyo sia sa tunga nila. Kag
mahibaloan sang mga katawohan, nga
ako amo si lehoha, siiing sang Ginoo
nga si lehoba, kon pagpakabalaanon ko
ako sa inyo, sa atubangan sang inyo gid

rga mga mata.

24 Kag pagakuhaon ko kamo sa mga
katawohan, kag pagatipunon ko kamo
sa tanan nga mga duta, kag pagapa-
karion ko kamo sa inyo kadutaan.

25 Kag pagaisablig ko sa ibabaw
ninyo ang tubig nga matinlo, sa bagay
nga magamanginmatinlo kamo

;
paga-

tinloan ko kamo sa tanan ninyo nga
mga kahigkoan kag sa taan ninyo nga
mga diosdios.

26 Kag pagahatagan ko kamo sing

bag-o nga tagiposoon, kag pagabuta-
ngan ko sing espiritu nga bag-o sa suliid

ninyo ;
pagakuhaon ko sa inyo unud

ang tagiposoon nga bato kag i>agahata-

gan ko kamo sing tagiposoon nj^^a unud.

27 Kag pagaibutang ko sa sulud ninyo
ang akon Espiritu, kag pagahimoon ko
nga maglalakat kamo sa akon mga
sogo, kag nga magbantay kamo sang
akon mga tulumanon, kag nga mag-
butang kamo sa ila sa buhat.

28 I\Iagapuluy6 kamo sa dula, nga
ginhatag ko sa inyo mga ginikanan

;

kag kam) manginbanwa nakon, kag ako
mangin-Dios ninyo.

29 Kag pagaluwason ko kamo sa
tanan ninyo nga mga kahigkoan ; kag
pagatawgon ko ang trjgo, kag pagapa-

damuon ko sia, kag indi ko pagapa-
karion batok sa inyo ang gntum,

30 Kag pagapadamuon ko ang bunga
sang mga kakahuyan kag ang patubas
sang mga latagon, agud nga indi na
magbalaton kamo sing pasipala sa
gutum sa tunga sang rnga katawohan.

31 Niyanmagapalanumxdum kamo sang
in^^o mga malain nga mga dalanon kag
sang inyo mga binuhatan nga indi maayo
nga nangin indi mga maayo, kag paga-
las-ayan kamo sa inyo kaugalingon
bangud sang inyo rnga kalautan kag
tungud sang inyo mga kalangil-aran.

32 Wala ko ginahimo ini bangud sa

inyo, siiing sang Ginoo nga si lehoba;
makilal-an ini sa inyo : pagkalahuya-
kamo kag balatyag-kamo sang inyo
kahuluy-an bangud sang inyo mga
dalanon, balay ni Israel.

33 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Sa adlaw nga pagtin-

loan ko kamo sang inyo tanan nga mga
kalautan, pagapapuyoan ko man ang
mga kabanwahanan, pagapatindugon
llwan ang mga nagub-an.

34 Kag ang duta nga hinapay paga-
pangumahon, sa baylo nga kahapayan
sia sa mga mata sang tanan nga mga
nag-alagi

;

35 Kag sila magasililing : Ining duta,

nga hinapay, nanginsubung sang ka-
tamnan sa Eden : kag ining mga kaban-
waanan nga mga nagub-an, kag mga
hinapay kag mga nagkalapukan, nangin-
mabakud kag ginapuy-an.

36 Kag ang mga katawohan, nga nag-
kalabilin sa inyo mga palibot, maka-
hibalo, nga amo ako si lehoba, nga
nagpatindug sang mga banwa nga nag-
kalapukan, kag gintamnan ko ang mga
duug nga hinapay. Amo ako nga si

lehoba nga nagahambal, kag nagahimo
sini.

37 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Pa^aitugot ko nga pangi-
taon ako sa sini sang balay ni Isi'ael, sa

paghimo sa ila sini : pagapadamuon ko
ang rnga tawo nga sa ila subung sang
mga pinanong nga obeha.

38 Subung sang mga pinanong nga
ginbalaan, subung sang mga pinanong
sa lerusalem sa ila pinat-in nga mga
piesta, subung sini ang mga kabanwa-
hanan nga ginguba, pagapamun-on sang
mga pinanong sang mga tawo. Kag
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mahibaloan nila, nga ako amo si le-

hoba.

Ang palanan-awon sang mga tul-an.

017 KAG ang kamut ni lehoba nag-
0/ abut sa ibabaw nakon, k?g gin-

pagowa ako sang Espiritu, kag ginbulang
niya ako sa tunga sang isa ka nalup-

yakan nga napuno sang mga tul-an.

2 Kag ginpaagi niya ako sa malapit

sa ila sa palibot, sa bug-os nga palibot

;

kag yari karon nga mga madainu gid

sila sa ibabaw sang nawung sang nalup-

yakan, kag yari karon tuman gid ka
mga mamala siki.

3 Kag nagsiling sia sa akon : "Anak
sang tawo, I magakalabuhi bala liwan
ini nga mga tul-an ?" kag nagsiling ako

:

*'Ginoo nga si lehoha, ikaw nakahibalo
sini."

4 Kag nagsiling sia sa akon :
" Tagna-

ka nahanungud sining mga tul-an, kag
pagaisiling-rno sa ila : Mga tul-an nga
mga mamala, pamatii-ninyo ang polong
ni lehoba.

5 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba sa sining mga tul-an

:

Yari karon, ako nagapasulud sa inyo

sing espiritu, kag magakalabuhi liwan
kamo

;

6 Kag pagaibutang ko ang mga ugat

sa ibabaw ninyo, kag pagapatuboon ko
ang unud sa ibabaw ninyo, kag paga-
putsonko kamo sang panit, kag pagaibu-
tang ko sa inyo ang espiritu, kag maga-
kalabuhi liwan kamo. Kag mahibaloan
ninyo, nga ako amo si lehoba."

7 Kag nagtagna ako, subung sang
ginsogo sa akon ; kag sang ako naga-
panagna pa, may isa ka tingug kag, yari

karon, isa ka linog, kag ang mga tul-an

nagpalalapit ang tagsa ka tul-an sa iya

tul-an.

8 Kag nagtulok ako, kag yari karon
ang mga ugat sa ibabaw nila, kag ang
iinud nagtubo, kag ang panit nagtabon
sa ibabaw nila ; apang wala sa ila sing

espiritu.

9 Kag nagsiling sia sa akon :
" Tagna-

ka sa espiritu, tagna-ka, anak sang
tawo; kag pagaisiling mo sa esipritu

:

Amo ining ginasiling sang Ginoo nga si

lehoba : Espiritu, kari-ka gikan sa apat
ka mga hangin, kag huyup-ka sa ibabaw
sining mga minatay, agud nga magkala-
buhi liwan sila."

10 Kag nagtagna ako subung sang
ginsogo sa akon, kag nagsulud ang
espiritu sa i'a, kag nagkalabuhi sila, kag
nagtilindug sila, isa ka kasoldadosan nga
tuman gid ka daku.

1

1

Kag nagsiling sia sa akon :
" Anak

sang tawo, ining mga tul-an amo ang
bugo-s nga balay ni Israel. Yari karon,
sila nagasililing : Ang anion mga tul-an

mga mamala, kag nadula ang anion
paglaum, kag ginwala kami.

12 Ngani, tagna-ka, kag pagaisiling

mo sa ila : Amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Yari karon ako
nagabukas sang inyo mga lulubngan, kag
ako magapasaka sa inyo sa inyo mga
lulubangan subung nga akoa banwa,
kag pagapakarion ko kamo sa duta sa

Israel.

13 Kag mahibaloan ninyo, nga ako
amo si lehoba, kon magbukas ako sang
inyo mga lulubngan, kag kon magpasa-
ka ako sa inyo sa inyo mga lulubngan,

subung nga akon banwa.
14 Kag pagaibutang ko ang akon

Espiritu sa inyo, kag magakalabuhi
kamo ; kag igapahamtang ko kamo sa

ibabaw sang inyo duta, kag mahibaloan
ninyo nga amo ako nga si lehoba nga
nagahambal kag nagahimo sini, siling

ni lehoba."

15 Kag ang polong ni lehoba nag-

abut sa akon, nga nagasiling :

16 Kag ika\y, anak sang tawo, kuha-

ka karon sing isa ka bugsok, kag sulat

ka sa iya :
" Kay luda, kag sa mga

inanak ni Israel, nga iya mga kaup-
danan." Kag kuha-ka sing isa p^a ka
bugsok, kag sulat-ka sa iya :

" Kay lose

:

bugsok ni Epraim, kag sang bug-03 nga
balay ni Israel, nga iya mga kaup-

danan."

17 Ugaling palapiton mo sila nga sa

inio ang isa sa isa, sa isa lamang ka

bugsok, kag nga manginisa lamang sila

sa imo kamut.
18 Kag kon hanibalon ka sang mga

inanak sang imo banwa, nga naga-

siling: "ilndi mo bala kami pagsay-

sayan kon ano ang kahologan sining

mga butang nga sa inio ?"

19 Isiling-mo sa ila :
" Amo ining gi-

nasiling sang Ginoo nga si lehoba : Yari

karon, ako magakuha sang bugsok ni

lose, nga yara sa kamut ni Epraim, kag
sang mga kabikahan ni Israel nga iya mga
kaupdanan, kag pagaibutang ko sila sa
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ibabaw sang iban, kon sayoron sa iba-

baw sang bugsok ni luda : pagahimoon
ko sila nga isa lamang ka bogsok, kag
manginisa sila sa akon kamut."
20 Kag ang mga bugsok nga pagasu-

latan mo, manginyara sila sa imo kamut
sa atubangan sang ila mga mata.

21 Kag pagaisiling mo sa ila : Amo
ining ginasiling sang Ginoo nga si le-

boba : Yari karon, ako naga'cuha sa

mga inanak ni Israel sa tunga sang mga
katawohan, nga sa ila nagpalakadto
sila, kag pagatipunon ko sila sa tanan
nga mga duug, kag pagapakarion ko
sila sa ila duta

;

22 Kag pagahimoon ko sila nga isa

lamang ka katawohan sa duta, sa mga
kabukiran sa Israel. Isa lamang ka hari

magamanginhari sa ila nga tanan; kag
indi na gid sila magamanginduha ka
katawohan, bisan pagapihakon pa sila

liwan sa duha ka ginharian;

23 Bisan pagadagtaan pa sila sang ila

mga diosdios, kag sang ila mga kala-

ngil-aran kag sang tanan nila nga mga
pagkamalalison ; kag pagaluwason ko
sila sa tanan nila nga mga puluy-an nga
sa ila ragpalakasala sila; kag pagatin-
loan ko sila kag magamangin-akon
banwa sila, kag ako, mangin-Dios ako
nila.

24 Kag ang akon alagad nga si Dabid
magamanginhari sa ibabaw nila, kag sia

magamanginbugtong nga manugbantay
nga sa ila nga tanan. Magalalakat sila

sa akoii mga tulumanon, kag pagaban-
tayan nila ang akon mga palatukuran,
kag pagaibutang nila sila sa buhat.

25 Kag magapuluyo sila sa duta, nga
ginhatag ko sa akon alagad nga si lakob,
nga sa iya nagpuluyo ang inyo mga
ginikanan ; sa iya magapuluyo sila, sila

kag ang ila mga anak, kag ang mga
anak sang ila mga anak sa gihapon, kag
ang akon alagad nga si Dabid maga-
mangindunganon nila sa gihapon.
26 Kag magapakigkatipan ako sa ila

sing katipan sa paghidaet ; ini mangin-
katipan nga walay katapusan sa ila : kag
pagatukuron ko sila, kag pagapadamuon
ko sila, kag pagaibutang ko ang akon
balaan nga puluy-an sa tunga nila sa

gihapon.

27 Kag ang akon puluy-an mangin-
yara sa ibabaw nila, kag mangin-Dios
nila ako, kag magamanginbanwa nakon
sila.

28 Kag mahibaloan sang mga kata-
wohan, nga ako amo si lehoba nga na-
gapakabalaan sa Israel, sang yara ang
akon balaan nga Pu!uy-an sa tunga nila
sa gihapon.

Tagna batok kay Gog.

00 KAG ang polong ni lehoba nag-^Q abut sa akon, nga nagasiling

:

2 Anak sang tawo, ibalikid ang imo
nawung batok kay Gog, sa duta ni
Magog, nga dunganon sa Ros, sa Mesek
kag sa Tubal, kag tagna-ka batok sa iya.

3 Kag pagaisiling mo: Amo ining
ginasiling sang Ginoo nga si lehoba:
Yari karon, 7iagaahut ako sa imo, Gog,
dunganon sa Ros, sa Mesek kag sa
Tubal.

4 Kag pagaidul-ong ko ikaw, kag
pagabutangan ko sing mga kaw-it ang
imo mga sulang, kag pagapagowaon ko
ikaw, ikaw kag ang bug-os mo nga ka-
soldadosan, ang mga kabayo kag ang
mga manugkabayo, ang tanan nga napa-
naputan sang mga himpit nga hinganib,
ang daku nga katipunan, nga may mga
kalasag kag mga taming, ang tanan nga
nagapangalaptan sang hinganiban

;

5 Upud sa ila ang Persia, ang Kus
kag ang Put, tanan sila nga may mga
taming kag mga pandong

;

6 Ang Gomer, kag ang tanan niya nga
mga kinabon ; ang balay sa Togarma, sa
mga kaidadalman sang Aminhan, upua
ang tanan niya nga mga kinabon ; ang
madamu nga mga banwa upud sa imo.

7 Pag-aman-ka, kag paghanda-ka sa
ila nga sa imo, ikaw kag ang tanan mo
nga mga katipunan nga natipon malapit
sa imo, kag magmanginpangolo-ka nila.

8 Sa tapus sang madamu nga mga
adlaw pagasogoon ikaw ; sa mga tuig
nga palaabuton magakari ka sa duta
nga linuwas gikan sa hinganiban nayon
sa kutaivohan, nga tinipon sa madamu
nga mga banwa, batok sa mga kabuki-
ran sa Israel, nga nanginkahapayan nga
dayon; apang ginkuha sia sa mga kata-
wohan, kag sila nga tanan nagapuluyo
sing masinalig-on gid.

9 Kag magataklad ka, magakari ka
subung sang bagyo ; manginsubung ka
sang gal-um sa pagtabon sang duta,
ikaw kag ang tanan mo rga mga kina-
bon, kag ang madamu uga mga banwa
upud sa imo.
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10 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Mahanabu sa sadtong
adlaw, nga magasalaka ang mga huna-
huna sa imo tasiposoon, kag magpasu-
hot ka sing malain nga tinotuyo.

11 Kag magasiling ka : magataklad
ako batok sini nga duta sang mga mi-
noro, magasuliid ako sa mga tinawo
nga nagakabuhi sing malinong, kag nga
nagapuluyo sing masinalig-on, nga sila

nga tanan nagapuluyo nga wala sing

mga kuta, kag nga wala sila sing mga
pintal bisau mga gawang.

12 Magaahnt ka sa pagdakup sing m-ga
inagaw, kag sa pagkuha sing alatihon,

sa pagpabaliksang imo kamut sa ibabaw
sang mga nagub-an nga napuy-an liwan
kag sa ibabaw sang banwa nga tinipon

sa mga katawohan, nga nagapanipon
sing mga kahayupan kag mga pagkabu-
tang, kag r.ga nagapuyo sa icataasan

sang duta.

13 Ang Seba kag ang Dsdan, kag ang
mga manugbaligya sa Tarsis, kag ang
tanan nila nga mga leon nga mga maga-
may, nagasililing sa imo :

"
i Nagakari ka

bala sa pagdakup sang mga inagaw, sa

pagkuha sang alatihon ;
gintipon mo

bala ang imo kadam-an sa pagkuhia sing

pilak kag bulawan, sa pagdakup sing

mga kahayupan kag sing mga pagkabu-
tang, sa pag-agaw singdalagku nga ina-

gaw ?

"

14 Tungud sini tagna-ka, anak sang
tawo, kag pagaisiling mo kay Gog

:

Amo ining ginasiling sang Ginoo nga
si lehoba : Sa sadtong adlaw, kon ang
akon banv/a nga Israel magapuyo sing

malig-on gid, i indi bala ikaw maka-
hibalo sini ?

15 Kag magakari ka sa im3 duug, sa

mga kaidadalman sang Aminhan, ikaw
kag ang madarati nga mga banwa upud
sa imo, sila nga tanan nga nagasaiakay
sa mga kabayo, ang daku nga katipanan,
kag madamu nga kasoldadosan ;

16 Kag magataklad ka batok sa akon
banwa nga Israel, subimg sang gal-um
sa pagtabon sang data: mahanabu ini

sa katapusan nga mga adlaw : pagapa-
karion ko ikaw sa ibabaw sang akon
duta, agud nga ang mga katawohan
magkilala sa akon, kon pagabalaanon ko
ako sa imo, Gog, sa atubangan sang i!a

mga mata.

17 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : i Amo ikaw bala yadto

nga sa iya naghambal ako sa mga daan
nga mga panag-on, tungud sang akon
mga alagad nga mga manalagna sa
Israel, nga sila nagtalagna sa sadtong
mga adlaw sa sadtong mga tuig, nga na-

gabantala nga akon ikaw pagapakario.i
batok sa ila ? .

18 Kag mahanabu sa sadtong ad-

law, sa adlaw nga magaabut si Go?
batok sa duta sa Israel, siling sang
Ginoo nga si lehoba, nga magasaka ang
kaakig sa akon nawung;

19 Kag sa akon kaimon kag sa kalayo
sang akon kaakig nagsiiing ako : Sa
sadtong adlaw may daku nga linog sa
ibabaw sang duta sa Israel.

20 Sa atubangan nakon magakulurug
ang mga kaisdaan sang dagat, kag ang
mga kapispisan sang langit, kag ang
mga kasapatan sang latagon, kag ang
tanan nga nagaguyud sa ibabaw sang
duta, kag ang tanan nga mga tawo nga
yara sa kadaygan sang data ; magakala-
guba ang mga kabukiran, kag ang mga
pil-as magakalapukan, kag ang tanan
nga kuta magakapukan sa duta.

21 Kag sa tanan nga mga bukid
nakon pagatawgon ko ang hinganiban
batok sa iya, siling sang Ginoo nga si

lehoba : ang hinganiban sang tagsatagsa
manginbatok sa iya utud.

22 Kag ako, magasuliid ako sa pag-
hukom batok sa iya tungud sa kamatay
kag sa dugo, kag ini manginuian sa

pag-anaw kag mga bato nga yelo, kalayo
kag asupre nga pagapaulanon ko sa

ibabaw niya, sa ibabaw sang iya mga
kinabon kag sa ibabaw sang madamu
nga mga banwa nga mga upud sa iya.

23 Kag pagapadakuon ko ako kag
pagapakabalaanon ko ako, kag igapaki-

lala ko ako sa mga mata sang madamu
rga mga katawohan; kag mahibaloan
nila, nga ako amo si lehoba.

3Q KAG, ikaw, anak sang tawo, tag-
^ na-ka batok kay Gog, kag paga-

isiling mo : Amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Yari karon, ako
nagaabiit sa imo, Gog, dunganon sang
Ro3, sa Mesek kag sa Tubal.

2 Kag pagaidul-ong ko ikaw, kag
pagaguyuron ko ikaw, kag pagapasaka-
on ko ikaw gikan sa mga kaidadalman
sang Aminhan, kag pagapakarion ko
ikaw batok sa mga bukid sang Israel.

3 Kag pagahologon ko ang imo pana

1032



39.4. SI ESEKIEL. 39. 20.

sa imo kamut nga wala, kag pagaholo-
gon ko ang imo mga baslay sa imo
kamut nga too.

4 Sa ibabaw sang mga bukid sang Is-

rael mapukan ka, ikaw kag ang tanan mo
nga mga kinabon, kag ang mga banwa
nga nagaulupud sa imo. Sa mga pispis

nga mananagit kag sa tanan nga may
mga pakpak, kag sa mga kasapatan sang
latagon, ginahatag ko ikaw nga kalan-

on.

5 Sa ibabaw sang kadaygan sang
latagon mapukan ka ; kay amo ako ang-

naghambal, siling sang Ginoo nga si

lehoba.

6 Kag pagapadal-an ko sing kalayo

sa ibabaw sang Magog, kag sa ibabaw

sang mga nagapuluyo sing malig-on sa

mga kapuloan ; kag mahibaloan nila, nga

ako amo si lehoba.

7 Kag pagaipakilala ko ang ngalan
sang akon pagkabalaan sa tunga sang
akon banwa nga Israel, kag i: di ko na
pagaitugot nga pagpasipalahan ang
ngalan sang akon pagkabalaan ; kag ma-
hibaloan sang mga katawohan, nga ako
amo si lehoba, ang Balaan sa Israel.

8 Yari karon, ang butang nagaabut
kag nagakatuman, siling sang Ginoo
nga si lehoba. Ini among adlaw nga
ginhambal ko.

9 Kag ang mga pumuluyo sang mga
kabanwaanansa Israel magagulowa kag
magadalabuk sing mga kalayo sang
mga h'nganiban kag pagasunugon nila

sila, ang mga taming, subung man ang
mga kalasag, ang mga pana kag ang
mga baslay, kag ang mga taming, kag
ang mga sumbiling kag magadalabok
sila sa ila sing kalayo sa pito ka tuig.

10 Kag indi sila magadalala sing iga-

lato g gikan sa latagon, b;san magapa-
langutiid s la sa iya sa mga talon, kondi
nga magadalabok sila sing kalayo sang
mga hinganiban ; ka:, pagahublasan nila

ang mga naghulublas sa ila, kag pagaa-
tihon nila ang mga nagaalati sa ila,

siling sang Ginoo nga si le.ioba.

11 Kag mahanabu sa sadtong adlaw,
nga ako magahatag didto sa Gog sing
isa ka duug, sing lulubngan sa Israel,
" ang nalupyakan sang mga nagaalagi "

sa Sidlangan sang da gat, kag magasablag
sia sang alagyan sa m.ga umalagi ; didto
pagailubung si Gog kag ang bug-os niya

nga kadam-an ; kag pagahingadlan ini

nga •' Nalupyakan ni Hamon-Gog." *

12 Kag ang balay ni Israel magalu-
bong sa ila sa pito ka bulan, sa pagtin-

lo sangduta.
13 Kag ang bug-os nga banwa sang

duta magalubong sa ila, kag ini mangin-
kabantugan sa ila sa adlaw nga pagahi-
mayaon ko ako, siling sang Ginoo nga
si lehoba.

1

4

Kag pagapainon nila ang mga tawo
nga maglibotlibot sing dalayon sa kadu-
taan, nga magalulubong upud sang mga
umalagi sa mga nagkalabilin sa ibabaw
sang kadaygan sang duta, sa katuyoan
nga sa pagtinlo sa iya. Sa katapusan
sang pito ka bulan pagahimoon nila

ang pagpangusisa.

15 Kag ang mga umalagi magaalagi
sa kadutaan, kag ang makakita sang
mga tul-an sang isa ka tawo, magapa-
tidugsiasa luyo nila sing pat-in nga
bato, tubtub nga malubung sila sang
m.ga manuglubung sa nalupyakan ni

Hamon-Gog.
16 Kag bisan pa, ang ngalan sang isa

ka banwa magamangin-Hamona; kag
pagatinloan nila ang duta.

17 Kag ikaw, anak sang tawo, amo
ining ginasiling sa ig Ginoo nga si le-

hoba : Isiling-mo sa mga kapispisan, sa

tanan nga may mga pakpak ka=( sa ta-

nan nga sapat sang latagon: Tililingub-

kamo, kag kari-kamo. Tilipon-kamo
sa tanan nga mga bahin sa akon halad
sa daku nga halad nga ginihaw ko nga
sa inyo sa ibabaw sang mga bukid sa

Israel. Magakalaon kamo sing unud kag
magailinum kamo sing dugo.

18 Magakalaon kamo sang unud
sang mga tawo nga maisug kag magai-
linum kamo sang dugo sang mga dan-
ganon sang duta : sang mga karnero,
sang mga kordero, sang mga lalaki nga
kanding. sang mga lalaki nga baka, sang
tanan nga p natambok sa Basan.

19 Magakalaon kamo sing unud tub-

tub nga magkalabusug kamo, maga-
ilinum kamo sing dugo tubtub nga mag-
kalahubog kamo, sang akon halad, nga
ginihaw ko sa inyo :

20 Sa akon latok magakalabusug
kamo sang mga kabayo, kag sang mga
hayup ngatalakdan, sang mga tawo nga
maisug kag sang tanan nga mga tawo

^ Hamon-Gog, kadam-an ni Gog.
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sa pag-awayan, siling sang Ginoo nga si

lehoba.
21 Kag pagaibutang ko ang akon

himaj'^a sa ibabaw sang mga katawohan,
kag ang tanan nga mga katawohan ma-
kakita sang akon paghukom, nga paga-
hikuton ko, kag sang akon kamut, nga
sa ibabaw nila pagaibutang ko.

22 Kag sa sad long adlaw nga umalabut
mahibaloan sang balay ni Israel, nga
ako amo si lehoba, nga iya Dios.

23 Kag mahibaloan sang mga kata-

wohan, nga bangud sang iya kalau-

tan ginpaliton ang balay ni Israel ; tu-

ngud kay naglalalis sila batok sa akon,

kag sa sini gintago ko sa ila ang akon
nawung, kag gintugyan ko sila sa mga
kamut sang ila mga kaaway, sa bagay
nga nagkalapukan ang tanan sa hinga-

niban.

24 Sono sang ila kahigkoan kag, sono
sang ila mga pagkamalalison, ginhimo
ko sa ila, kag sa ila gintago ko ang akon
nawung.

25 Ngani, amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Karon pagapaba-
likon ko ang mga bihag ni lakob, kag
magakahinoklog ako sa bug-os nga balay

ni Israel, kag magapangimon ako tu-

ngud sang ngalan sang akon pagkaba-
laan.

26 Kag pagadalhon nila ang ila ka-

huluy-an kag ang tanan nila nga pag-
kamalalison, nga ginhimo nila batok sa

akon, kon magapuluyo sila sa duta sing

malig-on, nga wala na sing sin-o nga
magpakugmat sa ila,

27 Kon pabalikon sila gikan sa mga
kabanwaanan, kag nga pagtiponon ko
sila gikan sa mga duta sang ila mga
kaaway, kag nga pagpakabalaanon ko
ako sa ila, sa mga mata sang madamung
mga katawohan.
28 Kag mahibaloan nila, nga ako amo

si lehoba, nga ila Dios, sang ginpa-

liton ko sila sa mga katawohan kao

ugaling pagatipunon ko sila sa iba-

baw sang ila duta ; kag wala na gid

sing pagaibilin didto sa tunga nila,

29 Kag indi ko na pagatagoon sa ila

ang akon nawung ; kay pagaiula ko na
ang akon Espiritu sa ibabaw sang balay
ni Israel, siling sang Ginoo nga si le-

hoba.

Ang pagkaayo sang Sitnbahan: ang mga patay.

^r\ SA tuig nga duha ka pulo kag^^ lima sang anion pagliton, sa
pamuno sang tuig, sa ikapiilo sang bulan,
sa ikapulo kag apat ka tuig sa tapus na
nga ginpilas ang banwa, sa sadto gid
nga adlaw nag-abut sa ibabaw nakon
ang kamut ni lehoba, kag gindala niya
ako didto.

2 Sa mga palanan-awon sang Dios,
gindala niya ako sa duta sa Israel, kag
ginpahamtang niya ako sa ibabaw sang
isa ka bukid nga mataas gid, nga sa

ibabaw niya subung sang may pag-
katukud sang isa ka banwa, sa Bagat-
nan.

3 Kag gindala niya ako didto, kag
yari karon ang isa ka lalaki, nga ang
iya bayhon among subung sang bayhon
sang tumbaga, kag may isa ka lubid nga
lino sa iya kamut kag ang isa ka ka-

wayan nga inugtakus, kag sia nagtindug
sa gawang.
4 Kag ini nga tawo naghambal sa

akon :
" Anak sang tawo, siling niya,

tuluka sang imo mga mata kag pamatii
sang imo rnga idulungug, kag ibatang
ang imo tagiposoon sa tanan nga mga
butang nga igapakita ko sa imo; kay
agud nga igapakita ko sia sa imo, gin-

dala ikaw diri. Isugid ang tanan nga
imo makita sa balay ni Israel."

5 Kag yari karon, ang isa ka kuta sa

luwas sang balay sa palibot, sing bug-os
sapalibot; kag sa kamut sadtong tawo
yara ang isa ka kawayan nga inugtakus,

rga anum ka maniko, nga ang tagsa-

tagsa isa ka maniko kag isa ka dangaw.
Kag gintakus niya ang kasangkaron
sang tinukud, isa ka kawayan, kag ang
kataason, isa man ka kawayan.

6 Kag nag-abut sia sa gawang nga
nagaatubang r;ayon sa Sidlangan, kag
nagsaka sia sa iya mga inalintaga, kag
gintakus niya ang ataiigan sang gawang,
isa ka kawayan ang kasangkaron, sa ole-

he, ang isa ka atangan, isa ka kawayan
ang kasangkaron.

7 Kag ang tagsa ka hulut sang hantay

may isa ka kawayan nga kalaba, kag isa

ka kawayan nga kasangkad ; kag sa tunga
sang mga hulot sang hantay may lima ka
maniko. Kag ang atangan sang ga-

wang, malapit sa alagyan sang gawang
sa luyo sang Balay, isa ka kawayan.

8 Kag gintakus niya ang kahaligihan
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sang gawang, sa luyo sang Balay, isa ka
kawayan.
9 Kag gintakus niya sng alagyan sang

gawang, walo ka maniko, kag ang iya

mga bakalan, duha ka maniko. Ang
alagyan sang gawang yara sa luyo sang
Balay.

10 Kag ang mga hulut sanghantay sang
gawang nayon sa Sidlangan may tatlo

diri kag tatlo didto ; may isa lamang ka
takus nga sa tatlo, kag isa lamang ka
takus sa mga bakalan diri kag didto.

11 Kag gintakus niya ang kasangka-
ron sang salamputan sang gawang, na-

pulo ka maniko ; ang kalabaon sang ga-

wang napulo kag tatlo ka maniko.
12 Kag ang luwangsaatubangan sang

mga hulot sang baniay, isa ka maniko
diri kag isa ka maniko ang luwang did-

to : kag ang tagsa ka hulut sang hantay,

anum ka maniko diri, kag anum ko ma-
niko didto.

13 Kag gintakus niya ang gawang ku-

tub sa isa ka atup sang mga hulut sang
hantay tubtub sa atup ngatampad, isa ka
kasangkaron sang duha ka piilo kag
lima ka maniko, isa ka salamputan nga
naigo sa isa ka salamputan.

14 Kag gintakus niya ang mga baka-
lan, kan-uman ka maniko; kag ang mga
bakalan naglambut sa patyo, nga nagli-

bot sang gawang, sa bug-os nga palibot.

15 Kag kutub sa atubangan sang ga-
wang sang salamputan tuhtuh sa atuba-
ngan sang alagyan sang gawang sa

sulud, kalim-an ka maniko.
16 Kag may mga talambuan nga mga

tinakpan sa mga hulut sang hantay, kag sa

iya mga bakalan nga sa sulud, sa palibot

sang gawang, sa bug-os nga palibot, kag
subung man sa mga kahaligihan. Kag
ang mga talambuan yara sa palibot, sa

bug-os nga palibot, nga sa suliid : kagsa
mga bakalan may mga paklang.

17 Ugaling ginpasulud niya ako sa
patyo nga sa gowa, kag yari karon, may
mga hulut kag ang isa ka salug nga na-
human sa patyo, sa palibot, sa bug-os
nga palibot ; katloan ka mga hulot na-
gaatubang sa salug.

18 Kag ang salug yara sa luyo sang
mga gawang, nga nagakabangi sa kalaba-
on sang mga gawang : ini amo ang salug
nga labing manubo.

19 Kag gintakus niya ang kasangkaron
kutub sa atubangan sang gawang nga sa
idalum tubtub sa atubangan sang patyo

sa" sulud nga sa gowa, isa ka gatus ka
maniko, nayon sa Sidlangan kag sa
Aminhan.

20 Kag ang gav/ang sang patyo nga
sa gowa, nga nagaatubang nayon sang
Aminhan, gintakus niya ang iya kalaba-
on kag ang iya kasangkaron.

21 Kag ang iya mga hulut sang hantay
tatlo sila diri kag tatlo didto; kag ang
iya mga bakalan kag ang iya mga kaha-
ligihan among subung sang takus sang
nahauna nga gawang : kalim-an ka ma-
niko ang iya kalabaon, kag duha ka pulo
kag lima ang iya kasangkaron.
22 Kag ang iya mga talambuan kag

ang iya mga kahaligihan, kag ang iya
mga paklang among sono sa takus sang
gawang nga nagaatubang nayon sa Sid-
langan. Kag nagsalaka sa iya sa pito ka
mga alintaga ; nga sa atubangan nila

yara ang iya mga kahaligihan.

23 Kag may isa ka gawang sa patyo sa
sulud nga yara sa atubangsanggawangsa
Aminhan kag sa Sidlangan; kag ginta-
kus niya, sa gawang kag gawang, ang isa

ka gatus ka maniko.
24 Ugaling ginpakari niya ako nayon

sa Bagatnan ; kag yari karon ang isa ka
gawang nayon sa Bagatnan ; kag gin-
takus niya ang iya mga bakalan kag ang
iya mga kahaligihan sono sa sining mga
takus.

25 Kag may mga talambuan sa sining
gawang subung man sa kahaligihan sa
palibot, sa bug-os nga palibot, subung
sang iban nga mga talambuan. Ang ka-
labaon kalim-an ka maniko, kag ang
kasankaron duha ka piilo kag lima ka
maniko.
26 Kag ang iya salakaan among pito

ka mga alintaga, nga ang iya mga ka-
haligihan sa atubangan nila, kag may
mga paklang sia, ang isa diri kag ang
isa didto, sa ibabaw sang iya mga ba-
kalan.

27 Kag may gawang sia sa patyo sa
sulud nayon sa Bagatnan ; kag gintakus
niya, sa gawang kag gawang nayon sa
Bagatnan, ang isa ka gatus ka maniko.

28 Ugaling ginpasulud niya ako sa
patyo sa sulud, sa gawang sang Bagatnan
kag gintakus niya ang gawang sang Ba-
gatnan, sono sa sining mga takus.

29 Kag ang iya mga hulut sa hantay,
kag ang iya mga bakalan, kag ang iya
mga kahaligihan, sono sila sa sining mga
takus. May mga talambuan sa sini nga
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gawanff, subung man sa mga kahaligihan,

sa palibot, sa bug-os nga palibot : ang
kalabaon among kalim-an ka maniko,
kag duha ka pulo kag lima ka maniko
ang kasangkaron.

30 Kay may mga kahaligihan sa pali-

bot, sa bug-OS nga palibot, lima ka ma-
niko ai g kalaba kag lima ka maniko
ang kasangkad.

31 Ang iya kahaligihan yara nayon sa

patyo sa gowa, nga may mga paklang
sa iya mga bakalan ; kag ang iya salaka-

an walo ka mga halintang.

32 Sa olehe ginpasulud niya ako sa

patyo sa suliid nayon sa Sidlangan, kag
gintakus niya ang gawang,sono sasining
mga takus.

33 Kag ang iya mga hulut sa bantay,

kag ang iya mga bakalan, kag ang iya

mga kahalagihan, sono sa sluing mga ta-

kus. Kag may mga talambuan sa sini

7iga gawmig, subung man sa iya mga ka-
haligihan, sa palibot, sa bug-os nga pali-

bot: ang kalabaon kalim-an ka maniko,
kag ang kasangkaron duha ka pulo kag
lima ka maniko.

34 Kag ang iya kahaligihan nayon sa

patyo nga sa gowa, kag may mga pak-
lang sa iya mga bakalan diri kag didto,

kag ang iya salakaan walo ka mga ha-

lintang.

35 Ugaling ginpasulud niya ako sa

gawang sang Aminhan ; kag gintakus
niya sono sa sining mga lakus.

36 Ang iya mga hulut sa hantay, kag
ang iya mga bakalan kag ang iya mga
kahaligihan. Kag may mga talambuan
sa sini nga gawajig sa palibot, sa bug-os
nga palibot : ang kalabaon kalim-an ka
maniko, kag ang kasangkaron duha ka
piilo kag lima ka maniko.

37 Ang iya mga bakalan nayon sa

patyo nga sa gowa ; kag may mga pak-

lang sa iya mga bakalan diri kag d.dto,

kag ang salakaan walo ka mga halin-

tang.

38 Kag may mga hulut nga didto ang
salamputan sa tunga sang mga bakalan
sang mga gawang ; nga didto ginahuga-
san nila ang halad nga sinunog.

39 Kag sa kahaligihan sang gawang,
may duha ka laiok diri, kag duha ka
latok didto, sa pagpugot sa ibabaw nila

sang halad nga sinunog, kag sang halad
tungud sang sala kag sang kasal-anan.

40 Kag sa luyo, sa gowa sang salaka-

an, sa salamputan sang gawang sang

Aminhan, may duha ka latok ; kag sa
isa pa ka luyo nga yara sa kahaligih-j.i

sang gawang, duha ka latok :

41 Apat ka latok diri kag apat ka la-

tok didto sa luyo sang gawang : walo ka
latok, nga sa ibabaw nilaginapugutan;

42 Kag ang apat ka latok nga sa halad
nga sinunog nga bato nga binasbasan,
nga isa ka maniko kag tunga ang kala-

baon, kag isa ka maniko kag tunga ang
kasangkaron, kag isa ka maniko ang ka-
taas nga sa ibabaw nila ginabutang ang
mga galamiton, nga sa ila ginapugutan
nila ang halad nga sinunog kag ang
halad.

43 Kag ang mga kaw-it nga isa ka
dangaw, napamitay sila sa Balay, sa pa-
libot, sa bug-os nga palibot ; kag sa iba-

baw sang mga latok ang unod sang halad.

44 Kag sa gowa sang gawang nga sa

sulud, may mga hulut nga sa mga manug-
ambahan, sa patyo sa sulud, nga yara
sila sa luyo sang gawang sang Aminhan,
nga nagaatubang nayon sa Bagatnan kag
ang isa yara sa luyo sang gawang sang
Sidlangan, nga nagaatubang nayon sa

Aminhan.
45 Kag nagsiling sia sa akon : Ini nga

hulut nga nagaatubang nayon sa Ba-
gatnan iya sang mga saserdote nga ma-
nugbantay sang tulin sang Balay,

46 Kag ang hulut nga nagaatubang
nayon sa Aminhan iya sang mga sa-

serdote nga manugbantay sang tulin

sang halaran. Ini sila amo ang mga
anak ni Sadok, nga sila, sa tunga sang
mga inanak ni Lebi, nagapalalapit kay
lehoba sa pag-alagad sa iya.

47 Kag gintakus niya ang patyo, isa

ka gatus ka maniko ang kalabaon, kag
ang kasangkaron isa ka gatus ka mani-
ko, kasilo ; kag ang halaran yara sa

atubangan sang Balay.

48 Ugaling ginpasulud niya ako sa ka-

haligihan sang Balay, kag gintakus niya
ang bakalan sang alagyan, lima ka ma-
niko diri kag lima ka maniko didto, kag
ang kasangkaron sang gawang tatlo ka
maniko diri kag tatlo ka maniko didto.

49 Ang kalabaon sang kahaligihan duha
ka pulo ka maniko, kag ang kasangkaron,
napulo kag isa ka maniko ; nga sa iya na-

gasalaka sa mga alintaga, kag may mga
haiigi nayon sa mga bakalan, ang isa

diri kag ang isa didto.
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Ang pagkaayo sang Slmbahan : ang balaan

nga Puluy-an.

A A UGALING ginpasulud niya ako
** sa Simbahan, kag gintakus niya

ang iya mga bakalan: ang kasangkad
anum ka maniko diri kag anum ka mga
maniko didto, 7iga amo ang kasangka-
ron sang Layanglayang.

2 Kag ang kasangkaron sang salam-
putan napulo ka maniko ; kag ang kilid

sang salamputan, lima ka maniko diri

kag lima ka maniko didto. Kag gin-

takus niya ang iya kalabaon, kap-atan
ka maniko, kag ang kasangkaron duha
ka pulo ka maniko.

3 Kag nagsulud sia sa nasuliid, kag
gintakus niya ang bakalan sang salam-
putan, duha ka maniko ; kag ang salam-
putan, anum ka maniko, kag ang ka-

sangkaron sang salamputan, pito ka
maniko.

4 Gintakus niya ang iya kalabaon,
duha ka piilo ka maniko, kag ang ka-

sangkaron, duha ka pulo ka maniko, sa

atubangan sang Simbahan ; kag nagsi-

ling sia sa akon : Ini amo ang duug nga
balaan gid.

5 Sang olehe gintakus niya ang kuta
sang Balay, anum ka maniko ; kag sa

palibot ang kasangkaron sang mga
hulut, sa kiliran apat ka maniko, sa pa-

libot sa bug-OS nga palibot sang Balay.

6 Kag ang mga hulut sa kiliran among
hulut sa ibabaw sang hulut, katloan kag
tatlo sa pasunud, kag nagasululud sila

sa dingding nga yara malapit sa Balay
nga nahanda sa mga hulot sa kiliran, sa

palibot, sa bug-os nga palibot, agud
nga mag-alangut sila, apang nga indi

mag-alangut sila sa dingding sang Balay.

7 Kag sa mga hulut sa kiliran may
kasangkaron, sono sang pagsaka nayon
sa ibabaw kag ibabaw, kay ang naga-
libot sang Balay nagasaka nayon sa iba-

baw, nayon sa ibabaw sa palibot, sa
bug-os nga palibot sang Balay : tungud
sini ang kadakuon sang kasangkad sang
Balay nayon gihapon pa ibabaw, kag sa
sini nagasaka gikan sa panalgan nga
labing ubus sang sa ibabaw tungud sang
sa tunga.

8 Kag gintulok ko, sa palibot, sa bug-
os nga palibot sang Balay, ang iya kata-
ason ; ang mga sadsaran sang mga
hulut sa kiliran among isa ka kawayan

nga bilog nga anum ka maniko sa da-
kung talaksan.

9 Ang kasangkaron sang dingding
sang mga hulut sa kiliran sa gowa
among lima ka maniko, kag ang luwang
nga walay sulud nga nagalibot sa m.ga
hulut sa kiliran sang Balay,

10 Kag sa tunga sang mga hulut may
kasangkaron nga duha ka pulo ka mani-
ko, sa palibot sang Balay, sa palibot, sa
bug-os nga palibot.

11 Kag ang mga gawang sang mga
hulut sa kiliran nagabukas sa luwang
nga walay sulud, ang isa ka gawang
nayon sa Aminhan, kag ang isa ka
gawang nayon sa Bagatnan ; kag ang
kasangkaron sang luwang nga walay
sulud among lima ka maniko, sa pa-
libot, sa bug-os nga palibot.

12 Kag ang tinukud nga yara sa atu-
bangan sang luwang nga napain sa kilid

nayon sa Katundan among kapitoan
ka maniko, kag ang dinding sang tinu-

kud, lima ka maniko ang kadamulon,
sa palibot, sa bug-os nga palibot, kag
kasiam.an ka maniko ang kalabaon.

13 Ugaling gintakus niya ang Balay :

isa ka gatus ka maniko ang kalabaon

;

kag ang luwang nga napain, kag ang
pagkatukud, kag ang iya mga dingding,
isa ka gatus ka maniko ang kalabaon

;

14 Kag ang kasangkaron sang atu-
bangan sang Balay kag ang luwang nga
napain, sa Sidlangan, isa ka gatus ka
maniko.

15 Ugaling gintakus niya ang kala-
baon sang tinukud sa atubangan sang
luwang nga napain nga yara sa mga
likod niya, nga may balatibat diri kag
didto, isa ka gatus ka maniko. Kag
ang Simbahan nga sa sulud kag ang
mga kahaligihan sang patyo

;

16 Ang mga atangan, kag ang mga
talambuan nga natakpan, kag ang mga
balatibat sa palibot, sa ibabaw sang ila

tatlo ka panalgan, sa atuoangan sang
mga atangan, nadagpakan sia sing ka-
hoy palibot, sa bug-06 nga palibot, kutub
sa salog tubtub sa mga talambuan ; kag
ang mga talambuan natabunan nmn.

17 Sa ibabaw sang salamputan, kag
tubtub sa Balay sa suliid, kag sa gowa,
kag sa ibabaw sang tanan nga mga
dingding, sa palibot, sa bug-os nga
palibot, sa sulud kag sa gowa, ang tanan
may mga talaksan sia.

18 Kag nahuman didto nga may roga
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kerubin kag mga paklang : ang isa ka
paklang sa tunga sang duha ka keru-

bin ; kag ang tagsa ka kerubin may duha
ka nawung:

19 Isa ka nawung sang tawo nayon
sa paklang diri, kag isa ka nawung
sang diyotay nga leon nayon sa pak-

lang didto. Nahuman sila sa bug-os
nga Balay sa palibot, sa bug-os nga
palibot.

20 Ang mga kerubin kag ang mga
paklang nahuman sila kutub sa salug

tubtub sa ibabaw sang salamputan kag
sa ibabaw sang dingling sang Simbahan.

21 Ang Simbahan may mga haligi nga
kasilo, kag nahanungad sang atubangan
sang balaan nga Puluy-an ang iya dag-
way subung sang dagway sang Sim-
bahan.

22 Ang halaran nga kahoy may tatlo

ka maniko ang kataason, kag ang iya

kalabaon, duba ka maniko. May mga
pamusud sia ; kag ang iya kalabaon kag
ang iya mga kilid kahoy sila. Kag
nagsiling sia sa akon :

" Ini amo ang
latok nga yara sa atubangan ni lehoba."

23 Kag may mga gawang nga duha
ka panid sa Simbahan kag sa balaan nga
puluy-an, kag may duha ka panid sa mga
panid ;

24 Kag ang tagsa ka gawang may du-
ha ka panid, duha ka panid nga naga-
pilo : kag duha ka pafiid sa isa ka gawang,
kag duha ka panid sa isa man ka ga-

wang.
25 Sa ibabaw nila, sa ibabaw sang mga

panid sang Simbahan may mga nahu-
man nga mga kerubin kag mga paklang,
subung man nga nahuman sa mga ding-
ding. Kag may isa ka atangan nga ka-

hoy sa ibabaw sang atubangan sang
alagyan nga sa gowa.

26 Kag may mga talambuan nga na-

takpan kag mga paklang diri kag didto
sa kilid sang kahaligihan, kag mga hulut

sa kiliran sa Balay kag mga atangan.

Ang pagkaayo saag Simbahan : ang mga hulut

nga mga balaan.

>1 Q UGALING ginpagowa niya ako^^ sa patyo sa gowa nayon sa

Aminhan, kag ginpasuliid niya ako sa

mga hulut nga yara sa atubangan sang
luwang nga napain nga yara sa atuba-
ngan sang tinukud nayon sa Amin-
han.

2 Sa kadaygan sang kalabaon, isa ka
gatus ka maniko ; ang salamputan sa
Aminhan ang iya kasangkaron, kalim-an
ka maniko.

3 Sa atubangan sang luwang sang duha
ka pulo ka maniko nga yara sa patyo
nga sa suliid kag sa atubangan sang salug
nga yara ang patyo nga sa gowa, may
mga balatibat sa atubangan sang mga
balatibat, sa tatlo ka panalgan.

4 Kag sa atubangan sang mga hulut
may isa ka dalaganan nga napulo ka ma-
niko ang kasangkad ; sa bahin sa sulud
ang isa ka dalan nga isa ka maniko ; kag
ang iya mga gawang nayon sa Amin-
han.

5 Kag ang mga hulut nga mga naiba-

baw labing makitid sila, kay ang mga
balatibat nagabuluhin sa ila sing labi

sang mga sa naidalum kag sang sa mga
natunga sang balay.

6 Kay yara sila nahuman sa tatlo ka
mga panalgan, kag wala sila sing mga
haligi subung sang mga haligi sang mga
patyo : ngani, mga labing makitid pa sila

sang mga sa idaluni kag sang mga sa

tunga kutub sa salug.

7 Kag ang kuta nga yara sa gowa, sa

luyo sang mga hulut, nayon sa patyo
sa gowa, sa atubangan sang mga hulut,

may kalim-an ka maniko sa kalaba.

8 Kay ang kalabaon sang mga hulut

sang patyo sa gowa among kalim-an ka
maniko ; apang yari karon, ang atuba-

ngan sang Simbahan, may isa ka gatus

ka maniko.

9 Kag sa idalum sang mga hulut yara

ang salamputan sa pagsulud sa Sidlangan,

sa pagsulud sa iya kutub sa patyo nga
sa gowa.

10 Sa kalabaon sang kuta sang patyo,

nayon sa Sidlangan, sa atubingan
sang luwang nga napain, kag sa atuba-

ngan sang tinukud, may mga hulut.

11 Kag ang dalaganan nga yara sa

atubangan nila kaangay sia sang sa mga
hulut nga yara nayon sa Aminhan : su-

bung sang iya kalabaon, amo man
ang iya kasangkaron, kag ang tanan ni-

ya nga mga gulowaan ; subung sang iya

mga pagpahamtang, amo man ang iya

mga salamputan.

12 Kag sono sa mga gawang sang

mga hulut, nga yara nayon sa Ba-

gatnan, may isa sia ka salamputan sa

pamuno sang dalan ; sang dalan sa atu-

1038



42. 13 SI ESEKIEL, 43, 9.

bangan sang kuta nga pinasahi ; naga-
suliid didto gikan sa Sidlangan.

13 Kag nagsiling ang lalaki sa akon :

" Ining mga hulut sa Aminhan kag
ining mga hulut sa Bagatnan, nga yara
sa atubangan sang luwang nga napain,

mga hulut sila nga mga balaan, nga sa ila

ang mga saserdote, nga nagapalalapit
kay lehoba, magakalaon sang mga bu-
tang nga mga labing balaan : didto

pagaipamutang nila ang mga butang
nga mga labing balaan, kag ang halad
nga kalan-on, kag ang halad tungud sang
sala kag tungud sang kasal-anan; kay
ining duug balaan sia.

14 Ang mga saserdote, kon }ara
sila sa sulud, indi sila magagulowa sa

duug nga balaan sa patyo nga sa gowa,
kondi nga didto pagabayaan nila ang ila

mga panapton nga sa ila magaalagad
sila, kay m.ga baiaan sila. Kag maga-
pa'araput sila sing iban nga mga
panapton, ugaling sarang sila makapa-
lalapit sa bahin nga iya tang banwa."

15 Kag ugaling nga natapus niya ang
mga pagtakus sang balay sa suliid,

ginpagowa niya ako sa dalan sang ga-

wang nga nagaatubang nayon sa

Sidlangan, kag gintakus niya ang pali-

bot, ang bug-OS nga palibot.

16 Gintakus niya ang kilid nga na-

sidlangan sang kawayan nga inugtakus

:

lim^a ka gatus ka mga kawayan sang
kawayan nga inugtakus, sa palibot.

17 Gintakus niya ang kilid sang
Aminhan : lima ka gatus ka mga kawa-
yan sang kawayan nga inugtakus, sa

palibot.

18 Gintakus niya ang kilid sang Ba-
gatnan : lima ka gatus ka mga kawayan
sang kawayan nga inugtakus.

19 Ginliso niya nayon sa kilid sang
Katundan ; kag gintakus niya : lima ka
gatus ka mga kaw^ayan sang kawayan
nga inugtakus.

20 Sa apat ka mga hangin gintakus
niya sia : m.ay isa ka kuta sa palibot, sa
bug-OS nga palibot ; ang kalabaon sang
palibot, lima ka gatus ka mga kawayan
kag lima ka gatus ka mga kawayan ang
kasangkaron, sa paghimo sang pagpain
sa tunga sang balaan kag sang d:balaan.

Ang pagkaayo sang Simbaban : aag himaya ni

lehoba.

A O KAG ginpakari niya ako sa ga-^^ wang, sa gawang nga nagaatu-
bang nayon sa Sidlangan

:

2 Kag yari karon, ang himaya sang
Dios ni Israel, nga nagaabut gikan na-
yon sa Sidlangan ; kag ang iya tingug
subung sang huganas sang madamu nga
mga tubig, kag ang duta nagabanaag
bangud sang iya himaya.

3 Kag ang palanan-awon, nga nakita
ko among subung sang dagway, subung
sadtong dagway nga nakita ko, sang
pagkari ko sa kalagiagan sang banwa :

ining mga dagway among subung sang
dagway nga nakit-an ko sa ibabaw sang
suba nga Kebar. Kag nagyaub ako.

4 Kag ang himaya ni lehoba nagsulud
sa Balay sa alagyan sang gawang nga
nagaatubang nayon sa Sidlangan.

5 Kag ginbayaw ako sang Espiritu,

kag ginpasLilud niya ako sa patyo sa su-

lud ; kag yari karon, ang himaya ni

lehoba nagpuno sang Balaj''.

6 Kag nabatian ko ang isa nga nag-
harabal sa akon kutub sa Balay; kag
ang isa ka lalaki nagatindug malapit sa
akon,

7 Kag nagsiling sia sa akon : Anak
sang tawo, yari karon ang duug sang
akon lingkoran nga harianon, kag ang
duug sang mga dapadapa sang akon
mga till, nga sa iya magapuyo ako sa
tunga sang mga inanak ni Israel sa
g.hapon ; kag indi na pagadagtaan sang
balay ni Israel, ang akon balaan nga
ngalan, bisan sila bisan ang ila mga hari,

sang ila mga pagpakighilawas kag sang
mga bangkay sang ila rnga hari sa ila

mga mataas nga duug.

8 Sang ginbutang nila ang ila atangan
batok sang akon atangan, kag ang ila

bakalan sa luyo sang akon bakalan, sa
bagay nga may dingding lamang sa
tunga namon, gindagtaan nila ang nga-
lan sang akon pagkabalaan tungud sang
ila mga kalangil-aran, nga ginhilimo
nila, kag ginupud ko sila, sa akon ka-
singkal.

9 Karon igapalayo nila sa akon ang
ila pagpakighilawas kag ang mga bang-
kay sang ila mga hari, kag magapuyo
ako sa tunga nila sa gihapon.
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Ang pagkaayo saoj; Siinbahan : ans halaraa saa^

mga balad nga sinunog.

lolkaw, anak sang tawo, ipahayag
sa balay ni Israel ini ngaBalay, kag nga
magkalahuya sila sang ila mga kalautan
kag nga talakson nila ang iya binadlit.

11 Kag kon magkalahuya sila sang
tanan nga ila ginhimo, ipakilala sa ila

ang dagway sang Balay, ang iyakaham-
tangan, kag ang iya mga gulowaan, kag
ang iya mga salamputan, kag ang tanan
niya nga mga bayhon kag ang tanan
niya nga mga palatukuran, kag ang
tanan niya nga mga bayhon kag ang
tanan niya nga mga kasogoan ; kag
ibadlit sia sa atubangan sang ila mga
mata, agud nga bantayan nila ang tanan
niya nga bayhon, kag ang tanan niya

nga mga palatukuran, kag ibutang nila

sila sa buhat.

12 Ini amo ang kasogoan sang Balay

:

Sa ibabaw sang putokputokan sang
bukid ang bug-os niya nga dului an sa

palibot, magamanginlabingbalaan. Yari
karon, ini amo ang kasogoan sang Balay.

13 Kag ini sila amo ang mga takus

sang halaran, sa mga maniko, nga ang
siko isa ka maniko kag isa ka dangav/.

Ang sadsaran may isa ka maniko sa kata-

ason, kag isa ka maniko ang kasangkad,
kag yara sa ibabaw sang iya bibig sa

palibot ang isa ka kolod nga isa ka
dangaw ; ini amo ang palatungan sang
halaran.

14 Kutub sa sadsaran sang duta tub-

tub sa tulungtungan sa idalum, duha ka
maniko, kag ang kasangkaron, isa ka
maniko, kag kutub sa tulungtungan nga
diyotay tubtub sa tulungtungan nga da-

ku, apat ka maniko, kag ang iya kasang-
karon, isa ka maniko.

15 Kag ang halaran sa ibabaw, apat
ka maniko, kag sa naibabaw sang hala-

ran, may apat ka mga sungay.

16 Kag ang dabukan sang halaran,

napulo kag duha ka maniko ang kala-

baon, kag napulo kag duha ang kasang-
kad, kasilo, sono sang iya apat ka mga
kilid.

17 Kag ang tulungtungan, napulo kag
apat ka maniko ang kalabaon, kag na-

pulo kag apat ka maniko ang kasang-
karon, sono sang iya apat ka mga kilid,

kag ang kolod sa palibot niya, tunga
sa maniko ; ang sadsaran nga sa iya, isa

ka maniko sa palibot ; kag ang halaran
may mga alintaga nga yara sa Sidlangan.

18 Kag nagsiling siasaakon: Anak
sang tawo, amo ining ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Yari karon ang
mga palatukuran sang halaran, sa adlaw
nga pagahimoon sia, agud sa paghalad
sa ibabaw niya sang halad nga sinunog
kag sa pagsablig sing dugo sa ibabaw
niya :

19 Sa mga saserdote nga mga Lebin-
hon nga sa kaliwatan sila ni Sadok, nga
magapalalapit sa akon, siling sang Ginoo
nga si lehoba, sa pag-alagad sa akon,
pagahatagan mo sila sing isa ka tinday
sang baka nga sa halad tungud sang
sala.

20 Kag magakuha ka sa iya dugo,
kag pagaibutang mo sa apat ka mga
sungay sang halaran, kag sa apat ka
mga pusud sang sadsaran, kag sa kolod
sa palibot. Snbung sini pagatinloan mo
sia kag pagahimoon mo ang katumba-
san tungud sa iya.

21 Kag magakuha ka sang tinday sang
baka tungud sang sala, kag pagasunugon
sia sa duug nga pinat-in sa Balay sa

gowa sang balaan nga Puluy-an.
22 Kag sa ikaduha ka adlaw maga-

halad ka sing isa ka lalaki nga kanding,
nga walay dagta tungud sang sala ; kag
pagatinloan nila ang halaran, subung
nga gintinloan nila sia sang tinday sang
baka.

23 Kon makatapus ka sa pagpaninlo,
magahalad ka sing isa ka tinday sang
baka nga walay dagta, kag sing isa ka
karnero nga walay dagta sang pina-

nong.

24 Kag pagapaatubangon mo sila sa

atubangan ni lehoba, kag ang mga sa-

serdote magasabwag sing asin sa iba-

baw nila, kag pagaihalad nila sila sa

halad nga sinunog kay lehoba.

25 Sa pito ka adlaw magahalad ka
sing isa ka lalaki nga kanding tungud
sang sala sa tagsa ka adlaw, kag maga-
halalad sila sing isa ka tinday sang baka
kag sing isa ka karnero sang pinanong,

ang isa kag isa nga walay dagta.

26 Sa pito ka adlaw pagahimoon
nila ang katumbasan tungud sang hala-

ran, kag pagatinloan nila sia, kag igapa-

hanungud nila sia.

27 Busa pagatapuson nila ining mga
adlaw, kag sa ikawalo ka adlaw kag sa

sumulunud mahanabu, kon ang mga
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saserdote magahalad sa ibabaw sang
halaran sang inyo mga halad nga sinu-

nug kag sang inyo mga halad sa paghi-
daet, nga pagakahamut-an ko kamo,
silingsang Ginoo nga si lehoba.

Ang pagkaayo sang Simbahan : mga pagliwan sang

mga pag*alagdan sa balrjan nga Pn|uy-an.

A A KAG ginpabalik niya ako nayon
• ' sa gawang sa gowa sang balaan

nga Puluy-an, nga nagaatubang sia

nayon sa Sidlangan ; kag natakpan sia.

2 Kag nagsiling sa akon si lehoba :

Ini nga gawang pagatakpan; indi paga-
buksan, kag walay bisan sino nga maga-
sulud sa iya ; kay si lehoba, nga Dios sa

Israel, nagsulud sa iya
;
pagatakpan sia.

3 Nahanungud sang dunganon, ang
dunganon magalingkod sa iya sa pag-
kaon singtinapay sa atubangan ni leho-
ba. Sa dalan sang kahaligihan sang ga-

wang magasulud sia, kag sa amo nga
dalan magagowa sia.

4 Ugaling ginpasulud niya ako sa da-

lan sang gawang sa Aminhan, sa atu-

bangan sang Balay ; kag nakit-an ko,

kag yari karon, ang himaya ni lehoba,
nagpuno sang Balay ni lehoba.

5 Kag si lehoba nagsiling sa akon

:

Anak sang tawo, idapat ang imo tagi-

posoon, kag tuluka sang imo mga mata,
kag pamatii sang imo mga idulungug
ang tanan nga ginasiling ko sa imo na-
hanungud sang tanan nga mga palatu-
kuran sang Balay ni lehoba nahanungud
sang tanan niya nga mga kasogoan ;

kag igadapat mo ang imo tagiposoon sa

mga salamputan sang balay, kag sa
tanan nga mga gulowaan sang balaan
nga Puluy-an.

6 Kag pagaisiling mo sa sining mga
malalison, sa balay ni Israel : Am,o ining
ginasiling sang Ginoo nga si lehoba:
Tuman na nga sa inyo ang tanan ninyo
nga mga kalangil-aran, balay ni Israel,

7 Nga giiihimo ninyo sa pagpasulud
ninyo diri sang mga anak sang mga
dumuluung, nga ditinuli sa tagipsoon
kag ditinuli sa unud, sa pagpuyo sa akon
balaan nga Puluy-an, sa pagdagta sa iya,

sa akon Balay sang ginahaiad ninyo ang
akon tinapay, ang tambok kag ang
dugo; sa bagay nga ginlapas ninyo ang
akon katipan, siling sang tanan ninyo
nga mga kalangil-aran.

8 Kag waia ninyo pagbantayi ang

tulin sang akon mga butang nga balaan,
kondi nga ginbutangan ninyo sing mga
bantay nga dmmiluong sa akon tulin, sa
akon balaan nga Puluy-an, sa baylo
ninyo.

9 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba: Bisan s;n-o nga anak
sang dumuluong, nga ditinuli sa tagipo-
soon kag ditinuli sa unud, indi makasulud
sa akon balaan nga Puluy-an, kutub sang
kalapusan sang mga anak sang mga
dumuluong nga yara sa tunga sang mga
inanak ni Israel".

10 Apang nahanungud sang mga Le-
binhon, nga nagpalalayo sa akon, sang
si Israel nagtalang, nga sila nagpalalayo
sa akon sa pagsunud sa olehe sang ila

mga diosdios, magadalala sila sang ila

kalautan.
11 Ini sila manginyara sa akon ba-

laan nga Puluy-an sa paghimo sangpag-
alagdan sang pagiatap sang mga ga-
wang sang Balay, kag sa paghimo sang
pag-alagdan sang Balay. Sila magapu-
gut nga sa banvva sang halad nga sinu-
nog kag sang halad, kag si'a magati-
lindug sa atubangan nila sa pag-alagad
sa ila.

12 Tungud kay nag-alalagad sila sa ila

sa atubargan sang ila mga diosdios kag
nga nanginkasandaran sila sa pagkaho-
log sa kalautan sa balay ni Israel, bangud
sini ginbayaw ko ang akon kamut batok
sa ila, siling sang Ginoo nga si lehoba,
kag pagadal-on nila ang ila kalautan.

13 Indi sila magapalapit sa akon
sa paghikot sang akon pagkasaserdote,
bisan sa pagpalapit sa akon mga butarig
nga balaan, sa duug nga labing balaan

;

kondi nga magadalala sila sang ila ka-
huluy-an, kag sang ila mga kalangil-
aran, nga ginpanghimo nila.

14 Kag pagaibutang ko sila nga mga
bantay sang tulin sang Balay, sa tanan
nga buluhaton sang Balay, kag sa tanan
nga dapat paghimoon sa iya.

15 Apang nahanugud sang mga sa-

serdote, nga mga Lebinhon, nga mga
inanak ni Sadok, nga nagbalantay sang
tulin sang akon balaan nga Puluy-an,
sang ang mga inanak ni Israel nagpala-
layo sa akon, pagapapalapiton sila sa

akon sa pag-alat^ad sa akon, kag nga
magatilindug sa atubangan nakon sa

pagnalad sang tambok kag sang dugo,
siling sang Ginoo nga si lehoba.

16 Ini sila magasululud sa akon bala-
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an nga Puluy-an, kag ini sila magapa-
lalapit sa akon latok sa pag-alagad sa

akon, kag pagabantayan nila ang akon
tulin.

17 Kag nahanabu, nga kon magsulu-
liid sila sa mga gawang sang patyo
nga sa suliid, magapalanaput sila sang
mga panapton ti^^a lino: kag koii mag-
alalagad sila sa mga gawang sang patyo
nga sa sulud, kon sa Balay, indi sila ma-
gadala sing panapton nga bulbul.

18 Magadalald sila sa ila olo sing
mga turbante nga lino,- kag ang mga
delargo nga lino yara sa ila mga hav/ak.
Indi sila magapalangwagkus sang gina-

balhas sila.

19 Kag kon maggulowa sila sa patyo
sa gowa, sa patyo sa gowa nayon sa ban-
wa, magauluba sila sang ila mga panap-
ton nga gin-alalagad nila, kag pagaibu-
tang nila sila sa mga hulut sang balaan
nga Puluy-an ; kag magapalanaput sila

sang iban nga mga panapton, basi nga
magpahanungud sila sang banwa sa ila

mga panapton,

20 Kag indi nila pagakiskisan ang ila

olo, bisan pagapabayaan nila nga mag-
tubo ang buhok ; mag-andam sila sa
paggunting sang buhok sang ila olo.

21 Bisan sin-o sang mga saserdote,
wala sing magainom sing alak, kon mag-
suiud sia sa patyo nga sa suliid.

22 Sila indi magapalangasawa sing
balo nga babae, bisan sing binayaan

;

kondi magapalangasawa sila sing mga
iilay sang kaliwatan sang balay ni Israel,

kon sing balo nga nanginbalo sang sa-

serdote.

23 Kag pagatudloan nila ang akon
banwa sa pagpain sang balaan kag sang
dibalaan, kag pagaton-an nila sila sa
pagtuhay sang mahigko kag sang ma-
tinlo.

24 Magapangolo sila sa mga kasaba
sa paghukom

; pagahukman nila sono
sang akon mga tulumanon. Pagaban-
tayan nila ang akon mga kasogoan kag
ang akon mga palalukuran sa tanan na-
kon nga mga pinat-in nga piesta, kag
pagapakabalaanon nila ang akon mga
sabado.

25 Ang saserdote indi magasulud sa
bisan kay sin-o nga patay sa pagpad .gta
sa iya ; apang sa amay, kon sa i 6y, kon
sa anak nga lalaki, kon sa anak nga
habae, sa utud nga lalaki, kon sa litud

nga babae nga wala makabana, sarang
sia makapadagta.

26 Kag sa tapus sang iya pagpaninlo,
pagaislpon sa iya ang pito ka adiaw.

27 Kag sa adlaw nga magsulud sia

sa balaan nga Puluy-an, sa patyo sa
suliid, sa pag-alagad sa balaan nga Pu-
luy-an, magahalad sia sang iya halad
tungud sang sala, siling sang Ginoo nga
si lehoba.

28 Kag may panublion sila. Ako ma-
gamanginila panublion ; kag indi ninyo
sila pagahatagan sing kaugalingon.

29 Ang halad nga kalan-on, kag
ang halad tungud sang sala kag sang
kasal-anan, pagakaonon nila ; kag ang
tanan nga katagudilian sa Israel maga-
manginila.

30 Kag ang mga nahauna sang tanan
nga mga nahauna nga bunga sa tanan
nga mga butang, kag ang tanan nga
halad nga binayaw sa tanan nga mga
butang, sa tunga sang tanan ninyo nga
mga halad nga binayaw, magamang n-

ila sang mga saserdote : subung man
pagaihatag ninyo ang mga nahauna
sang tanan ninyo nga mga linamas sa

mga saserdote, agud nga pagpapahuwa-
yon ang pagpakamaayo sa imo balay.

31 Ang mga saserdote indi magakala-
on sing bisan ano nga napatay sa iya
kaugalingon ko 1 kinusnit, bisan sa mga
pispis bisan sa kahayupan.

Pagpinahat sang duta.

>1 C KON magpilinahat kamo sa pa-
i"^ palad sang duta nga panublion,

pagaihalad ninyo, nga halad nga bina-
yaw ang isa ka pahat kay lehoba, ang isa

ka pahat nga napahanungudsa duta, ang
isa ka kalabaon : duha ka piilo kag lima ka
libo ka mga kawayan ang kalabaon, kag
napiilo ka libo ang kasangkaron : mangin-
balaan sia sa bug-os niya nga kadulunan,
sa palibot.

2 Sa sini magamanginlima ka gatus
ang kalabaon nga sa balaan nga Puluy-an
kag lima ka gatus ang kasangkaron, sa
kasilo sa palibot, nga may halalban nga
nahanungud sa iya nga mga kalim-an ka
maniko, sa palibot.

3 Sono sini nga takus pagatakson mo
sa kalabaon nga duha ka pulo kag lima
ka libo ka mga kawayan, kag sa kasang-
karon, napulo ka libo, nga sa sini nga
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luwang manginyara ang balaan nga
Puluy-an, ang duug nga labing balaan.

4 Ini amo ang pahat nga p"nabanu-
ngud sa duta ; manginiya sia sang mga
saserdote nga mag-alagad sa balaan nga
Puluy-an, nga nagapalalapit sa pag-
alagad kay lehoba ; kagmanginduug sia

nga sa mga balay, kag ang isa ka balaan
nga puluy-an nga sa balaan nga Puluy-
an.

5 Subung man ang isa ha Jiiivatig nga
duha ka pulo kag lima ka libo ang kala-

baon, kag napi'ilo ka libo ang kasang-
karon, nga ini magamanginiya sang mga
Lebinhon nga iiagaalagad sa Balay : ini

manginkaugalingon nila pati ang duha
ka piilo ka mga hulut.

6 Kag nga sa kaugaligon sang banwa
magahatag kamo sing lima ka libo ang
kasaiigkaronliag duha ka piilo kag lima
ang kalabaon, sa atubangan sang pahat
nga halad nga binayaw sang duug nga
balaan : ini manginiya sang bug-os nga
balay ni Israel.

7 Nahanungud sang pahat sang dun-
ganon sia mangingikan diri kag didto
sang pahat nga halad nga binayaw sang
duug nga balaan kag ang kaugalingon
sang banwa sa atubangan sang pahat
nga halad nga binayaw sang duug nga
balaan, kag sa atubanga i sang kaugali-
ngon sang banwa, kutub sa ila kilid

sa Katundan tubtub sa dulunan sang Ka-
tundan, kag tubtub sa ila kilid sa Sid-
langan tubtub sa duhuian sang Sidla-
ngan ; kag ang kalabaon niya mangin-
kaangay sang isa sang mga pahat sang
kabikahan kutub sa dulunan sang Katun-
dan tubtub sa dulunan nayon sa
Sidlangan.

8 Ini manginduta niya, nga iya kau-
galingon sa Israel ; kag ang akon mga
dunganon indi na magapigos sang akon
banwa

; pagaihatag nila ang duta sa
balay ni Israel, sor.o sang, ila mga
kabikahan.

M|a bilikuton nfa balaan sang panfolo kag

sans nga sasenlole.

9 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Tuman na nga sa inyo
mga dunganon sa Israel. Kuhaa-ninyo
ang paglugos kagangpaghapay; ibutang
ninyo sa buhat ang tulumanon kag ang
katarungan ; ayaw ninyo pagtabuga ang

akon banwa sa balay, siling sang Ginoo
nga si lehoba.

10 Maghuput-kamo sing timbangan
nga matarung, kag sing epa nga mata-
rung kag sing bat nga matarung.

11 Ang epa kag angbat magamangin-
i$a gid ka takus: sa bagay nga ang bat
may iya sia sang ikapulo ka bahin sang
homer, kag ang epa, ang ikapulo ka ba-
hin sang homer : ang talaksan nila ma-
gamanginsono sang homer.

12 Kag angsiklo manginduha ka piilo

ka gera. Duha ka pulo ka siklo, duha
ka pulo kag lima ka siklo, ka^^- napulo
kag lima ka siklo, magamanginisa ka
mina sa inyo.

13 Yari karon ang pahat nga mangin-
halad nga binayaw ninyo : ang ikan-um
ka bahin sang isa ka epa nga isa ka
homer sang trigo ; kag ang ikan-um ka
bahin sang isa ka epa nga sa isa ka ho-
mer sang sebada.

14 Ang bat among talaksan sang
lana ; kag ang pahat nga pinat-in nga sa
lana among ikapulo ka bahin sang bat
nga sa isa ka koro, napulo ka bat, kon isa

ka homer ; kay napulo ka bat among isa

ka homer.
15 Kag ang isa ka kordero sang pina-

nong sa duha ka gatus, sang kadutaan
nga binunyagan sa Israel, nga sa halad
nga kalan-on, kag nga sa halad nga si-

nunog, kag nga sa halad sa paghidaet,
ngasapaghimo sing katumbasan tungud
sa ila, siling sang Ginoo nga si lehoba.

16 Ang bug-os nga banwa sang duta
pagapiliton sa s"ni nga halad nga bina-
3^aw nga sa dunganon sa Israel.

17 Kag ang dunganon may tulin sia

sang mga halad nga sinunog, kag sang
mga halad nga kalan-on, kag sang mga
halad nga ilimnon sa mga piesta, kag sa
mga lati, kag sa mga sabado, kag sa ta-

nan nga mga pinat-in nga piesta sang
balay ni Israel. Sia magahalad sang
halad tungud sang sala kag sang halad
nga kalan-on, kag sang halad nga sinu-
nog, kag sang mga halad sa paghidaet,
sa paghimo sing katum.basan tungud
sang balay ni Israel.

18 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Ang nahauna nga hulan,

sa nahauna sang bulan, magakuha ka
sing isa ka tinday sang baka nga walay
dagta, kag pagatinloan mo ang balaan
nga Puluy-an:

19 Ang saserdote magakuha sang du-
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go sang halad tungud sang sala, kag pa-

gaibutang niya ini sa ibabaw sang mga
bakalan sang gaivang sang Balay, kag sa

ibabaw sang apat ka pamusud sang tu-

lungtungan sa halaran, kag sa ibabaw
sang mga bakalan sang mga gawang sang
patyo sa suliid.

20 Amo ini ang pagahimoon mo sa

ikapito sang bulan tungud sang naka-
salangawalamakahibalo kag sa kulang-
kulang, kag pagahimoon ninyo ang
katumbasan tungud sang Balay.

21 Ang hulan nga nahauna, sa ikapulo
kag apat ka adlaw sang bulan, may
Paskua kamo, ang piesta sa pito ka
adlaw : pagakaonon ninyo ang tinapay
nga walay tapay.

22 Kag sa sadtong adlaw ang dungi-
non magahalad tungud sa iya kaugali-

ngon, kag tungud sang bng-os nga ban-
wa sang duta, sing isa ka tinday sang
baka tungud sang sala.

23 Kag sa pito ka adlaw sang piesta

magahimo sia sing halad nga sinunog
kay lehoba, pito ka tinday sang baka,
kag pito ka karnero nga walay dagta, sa

tagsa ka adlaw sang pito ka adlaw ; kag
tungud sang sala isa ka lalaki nga kan-
ding sa tagsa ka adlaw.

24 Kag subung nga halad nga kalan-
on magahalad sia sing isa ka epa upud
sa tagsa ka tinday sang baka kag isa ka
epa upud sa tagsa ka karnero ; kag sa

tagsa ka epa, isa ka hin nga lana.

25 Sa hulan nga ikapito, sa ikapulo
kag lima sang bulan, sa piesta, pagaiha-
lad niya ang amo nga mga butang sa pito

ka adlaw, ang amo nga halad tungud
sang sala, ang amo tungud nga halad
nga sinunog, kag ang amo nga halad
nga kalan-on, kag ang amo nga lana.

A fi AMO iningginasilingsang Ginoo
'">-' nga si lehoba: Ang gawang

sang patyo sa suliid, nga nagaatubang
sa Sidlangan, pagatakpan sa anum ka
adlaw sa pangabudlay, kag sa adlaw
sang sabado pagabuksan sia kag paga-
buksan sia man sa adlaw nga lati.

2 Kag ang dunganon magasulud sa da-

Ian sang kahaligihan sang gawang gikan
sa gowa, kag magatindug sia nga malapit
sang bakalan sang gawang ; kag ang mga
saserdote magahalalad sang iya halad
nga sinunog kag sang iya mga halad sa

paghidaet. Sia magayaub sa atangan
sang gawang, sa olehe magahalin sia

;

kag indi pagatakpan ang gawang tubtub
sa hapon.

3 Kag ang banwa sang duta maga-
yaub sa salamputan sa amo nga gawang
sa mga sabado kag sa lati, sa atubangan
ni lehoba.

4 Kag ang halad nga sinunog nga pa-
gaihalad sang dunganon kay lehoba sa
adlav/ nga sabado, mangin-anum ka
kordero nga walay dagta, kag isa ka
karnero nga walay dagta.

5 Kag ang halad nga kalan-on ma-
nginisa ka epa upud sang karnero; kag
upud sang mga kordero, ang halad nga
kalan-on manginluyag sang iya kamut sa

paghatag ; kag nahanungud sang la a

nga isa ka hin upud sang epa.

6 Apang ang adlaw nga lati, isa ka
tinday sang baka nga walay dagta upud
ang anum ka kordero kag ang isa ka
karnero ; manginwalay dagta sila.

7 Kag magahalad sia subung nga
halad nga kalan-on sing isa ka epa
upud sang tinday sang baka, kag ang
isa ka epa upud sang tagsa ka karnero

;

kag upu.i sang mga kordero, sono sang
madangatan sang iya pagkabutang

;

kag nahanungud sang lana, isaka hin sa

tagsa ka epa.

8 Kag icon ang dungano:i magsulud,
magasulud sia sa dalan sang kahaligihan
sang gawang ; kag sa amo nga dalan
magagowa sia.

9 Apang kon ang banwa sang duta
magsulud sa atubangan ni lehoba, sa

mga pinat-inan nga piesta, nga ang
magsulud sa dalan sang gawang sang
Aminhan sa pagyaub, magaguwa sa
dalan sang gawang sang Bagatnan

;

kag ang magsulud sa dalan sang gawang
sang Bagatnan, magagowa sa dalan
sang gawang sang Aminhan : indi mag-
balik sila sa dalan sang gawang nga
didto magsulud s'.a, kondi nga maga-
gowa sila sa gawang nga nagaatubang sa

ila.

10 Kag ang dunganon, kon sila mag-
sululud, sia magasulud sa tunga nila

;

kag kon sila maggulowa, sia magagowa
sing tingub.

11 Sa mga piesta kag sa mga pinat-in
nga piesta ang halad nga kalan-on
nianginisa ka epa upud ang tagsa ka
tinday sang baka, kag isa ka epa upud
ang tagsa ka karnero ; kag upud sang
mga kordero, manginluyag sang iya

kamut sa paghatag; kag nahanungud
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sang lana, isa ka hin upud sang tagsa ka
epa.

12 Kon ang dunganon maghimo sing

halad nga kinabubut-on sing halad nga
sinunog, kon halad sa paghidaet, sa

halad nga kinabubut-on kay lehoba, pa-

gabuksan sa iya ang gawang nga naga-
atubang sa Sidlangan, kag pagahimoon
ang i3^a halad nga sinunog, kag ang iya

niga halad sa paghidaet, subung sang
ginahimo sa adlaw nga sabado : uga-
ling magagowa sia, kag pagatakpan ang
gawang sa tapus nga makagowa sia.

13 Kag magahalad ka kay lehoba, sa

tagsa ka adlaw sa halad nga sinunog
sing isa ka kordero nga isa ka tuig, nga
walay dagta ; sa tagsa ka aga pagaiha-
lad mo sia.

14 Kag ang halad nga kalan-on nga
pagaihalad mo upud sining kordero, sa

tagsa ka aga manginikan-um ka bahin
sang epa, kag nahanungud sang lana
ikatlo ka bahin sang hin, sa pagbasa sang
harina. Ini amo ang halad nga kalau-
on kay lehoba. Ini amo ang palatuku-
ran nga walay katapusan : manginsagi-
hapon sia.

15 Magahalalad sila sang kordero,
kag sang halad nga kalan-on, kag sang
lana, sa tanannga mga aga. Ini among
halad nga sinunog nga dayon.

16 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Kon ang dunganon mag-
hatag sing isa ka hatag sa isa ka tawo
sang ij'a mga anak, amo ini ang iya pa-
nublion, mahanungud ini sa iya mga
anak ; ini manginkaugalingon nila nga
panublion.

17 Apang kon sa iya gid nga panub-
lion maghatag sia sing hatag sa isa

sang iya mga alagad, ini magamangin-
iya tubtub sa tuig sa katalimuasan,
niyan magabalik sia sa dunganon. Ang
iya panublion nahanungud lamang sa
iya mga anak.

18 Kag ang dunganon indi magakuha
sing bisan ano sang panublion sang ban-
wa, nga nagatabug sa ila sa ila kauga-
lingon. Sa iya kaugalingon magapami-
bli sia sa iya mga anak, agud nga walay
bisan sin-o sang akon banwa nga pag-
tabugon sa iya kaugalingon.

19 Ugaling ginpasulud niya ako sa
salamputan nga yara sa luyo sang ga-
wang, sa rnga hulut sang duug nga
balaan sang mga saserdote, nga naga-
alatubang sila sa Aminhan, kag didto

may isa ka duug sa suliid gid, nayon sa
Katundan.

20 Kag nagsiling sia sa akon :
" Ini

amo ang duug nga diin magaluluto ang
mga saserdote sang u?/»^ sang mga halad
tungud sang kasal-anan kag sang sala

:

didto pagaisugba nila ang halad nga
kalan-on, nga indi pagdalhon sila sa
patyo sa gowa sa pagpakabalaan sa ban-
wa."

21 Ugaling ginpagowa niya ako sa
patyo sa gowa, kag gindala niya ako sa
apat ka mga pamusud sang payto, kag
yari karon, nga may isa ka patyo sa
tagsa ka pamusud sang patyo.

22 Sa apat ka mga pamusud sang
patyo may mga patyo nga nakudalan,
nga kap-atan kc2 mauiko ang kalabaon kag
katloan ang kasangkaron. May isa la-

mang sila ka takus ang tanan nga apat
ka mga pamusud.

23 Kag may isa ka pasunud sang mga
iinukiid sa palibot sa sining mga patyo,

sa palibot sang mga apat, kag mga da-
bukan sa pagluto nga nahuman sila

sa idalum sining mga pasunud sa* pa-
libot.

24 Kag nagsiling sia sa akon :
" Ini

sila amo ang duug sang mga dabukan,
nga diin ang mga nagaalagad sa Balay,
magaluto sang mga halad sang banwa."

kag sapa sang inga tubig nga makaayo.

AJ7 UGALING ginpabalik niya ako
•'« sa salamputan sang Balay, kag

yari karon ang mga tubig nga naga-
gulowa sa idalum sang atangan sang
Balay, nayon sa Sidlangan; kay ang
atubangan sang balay vara sa Sidla-
ngan. Kag ang mga tubig nagapala-
naug gikan sa idalum, sa kilid nga too
sang Balay, sa Bagatnan sang halaran.

2 Kag ginpagowa niya ako sa dalan
sang gawang sang Aminhan, kag ginpa-
libot niya ako sa dalan sa gowa tubtub-
sa gawang sa govv^a, sa paladulungan nga
nagaatubang sa Sidlangan; kag yari
kaion, ang mga tubig nga nagagulowa
sa kilid nga too.

3 Kag, sang naggowa ini nga lalaki
nayon sa Sidlangan, may isa sia ka lu-
bid sa iya kamut ; kag nagtakus sia
sing isa ka libo ka mga maniko, kag
ginpaagi niya ako sa mga tubig, nga mga
tubig nga nagalamhut sa mga bukobuko-
sang mga till.
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4 Kag nagtakus sia sing isa pa ka libo

kag ginpaagi niya ako sa mga tubig, nga
mga tubig figa jiagalambut sa mga tu-

hod. Ugaling nagtakus sia sing isa pa ka
libo, kag ginpaagi niya ako sa mga tu-

big, nga mga tubig 9}ga nagalanibut tub-

tub sa mga hawak,
5 Kag nagtakus sia sing isa ka libo :

amo ini ang isa ka kasulgan nga ako
indi na sarang makaagi, kay ang mga
tubig nagsalaka, nga among tubig sa

paglangoy, isa kakasvilgan nga itidi

sarang maagilian.

6 Kag nagsiling sia sa akon :
"

i Na-
kita mo bala, anak sang tawo ? " Kag
ginpalakat niya ako, kag ginpabalik

niya ako sa pangpang sang kasulgan.

7 Kag sang nagbalik ako, yari karon,

sa pangpang sang kasulgan, ang madamu
gid nga mga kahoy sa pihak kag pihak.

8 Kag nagsiling sia sa akon: "Ining
mga tubig nagahalalin sa kadutaan sang

Sidlangan, kag magapalanaug sila sa

kamingawan, kag magalambut sila sa

dagat ; kag sa makalambut sila sa dagat,

pagaayohon ang mga tubig sang dagat.

9 Kag mahanabu, nga ang tanan nga
kalag nga buhi nga nagasubay sa bisan

diin nga maglambut ining duha ka mga
kasulgan, magakabuhi, Kag manginma-
damu gid ang mga isda. Tungud kay
magalambut didto ining mga tubig, kag
pagaayohon sih, kag maj?akabuhi sila

sa bisan diin nga magalambut ang ka-

sulgan.

10 Kag mahanabu, nga magatindug
didto ang mga mangingisda ; kutub sa

En-gadi tubtub sa En-eglaim manginhu-
lumlaran sang mga pukot. Ang ila mga
isda manginsono sang ila naigoan, su-

bung sang isda sang malapad nga dagat,

sa daku gid nga kadamuan.
11 Nahanungud sang iya mga dagat

kag sang iya mga danaw, indi pagaayo-

liDn sila ; mabilin sila nga sa asin.

12 Kag malapit sa kasulgan, sa iya

mga pangpang, sa isa kag isa ka luyo

magatubo ang tanan nga mga kahoy nga
makaon. Ang ila dahon indi magakala-
yong, bisan magakaubus ang ila bunga :

kag magapamunga sing bag-o sa tag-

sa ka bulan, kay ang ila mga tubig naga-

glkan sa balaan ngaPuluy-an; kag ang

ila mga bunga manginkalan-on, kag ang
ila dahon nga sa bolong.

Mga kadiilunan sangduta.

13 Amo ining ginasiling sang Ginoo
nga si lehoba : Yari karon ang dulunan
sang duta, nga pagapahaton ninyo nga
panublion sono sang mga napulo kag
duha ka mga kabikahan sa Israel. Si

lose may duha ka pahat.

14 May panublion kamo sa iya, ang
isa subung man ang isa, tungud kay
ginbayaw ko ang akon kamut, nga pa-

gaihatag ko sia sa inyo mga ginikanan
;

kag ini nga duta maholog sa inyo nga
panublion.

15 Busa, yari karon, ang mga dulunan
sang duta : Nayon sa luyo sang Amin-
han| kutub sa daku nga dagat, nayon
sa Hetlon, nga nagapakato sa Sedad

;

16 Ang Hamat, ang Berota, ang Si-

brahim, nga yara sa tunga sang kadu-
lunan sang Damasko kag ang kadulu-
nan sa Hamat ; ang Haserhatikon, nga
yara sa kadulunan sang Hauvan.

17 Sa sini ang kadulunan mangin-
kutub sa dagat tubtub sa Haser-Enon,
nga kadulunan sang Damasko, nga didto

sa Aminhan ang duta sang Aminhan
kag ang kadulunan sang Hamat. Ini

manginluyo sang Aminhan.
18 Kag ang luyo sang Sidlangan

:

gikan sa tunga sang Hauran kag sang
Damasko, kag ugaling gikan sa tunga
sang Galaad kag sang duta sa Israel,

vayon sa lordan : ini pagatakson ninyo
kutub sa kadulunan sang Aminhan
tubtub sa dagat sang Sidlangan. Ini

manginluyo sang Sidlangan.

19 Kag ang luyo nga nabagatnan
nayon sa Bagatnan : kutub sa Tamar
tubtub sa mga tubig sang Meribot
sa Kades, ang panublion nagapadulong
nayon sa daku nga dagat. Ini mangin-
luyo nga nabagatnan, sa Bagatnan.

20 Kag ang luj^o sang Katundan
among dakung dagat, kutub sining du-

lunan tubtub sa atubangan sang salam-

putan sang Hamat. Ini manginluyo sang
Katundan.

21 Pagapalahaton ninyo ini nga duta

sa inyo, sono sang mga kabikahan ni

Israel.

22 Kag pagahimoon ninyo ini sa pa-

palad sa mga pahat nga panublion nga
sa inyo kag nga sa mga dumuluong nga
nagapanlugayaw sa tunga ninyo, nga
sa tunga ninyo nagpalanganak sing mga
anak nga lalaki ;

pagakabigon ninyo sila
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siibung nga mga tumanduk sa tunga
sang mga iiianak ni Israel ; magapapa-
lad sila upud sa inyo. sang ila panublion
sa tunga sang mga kabikahan ni Israel.

23 Kag mahanabu, nga sa kabikahan
nga magapanlugaj^aw ang dumuluong,
didto pagahatagan ninyo sia sang iya

panublion, siling sang Ginoo nga si

lehoba.

Ba^-ons pagpinahat sang dut^ sa mga napulo kag

duha ka kabikahan.

AQ YARI karon ang mga ngalan
•"O sang mga kabikahan. Kutub sa

ukbung sang Aminhan, tubtubsa malapit
sa dalan nga Hetlon, sa salamputan sa
Hamai", kutuf^ sa Haser-Enon, nga kadu-
lunan sang Damasko sa Aminhan tub-
tub sa malapit sang Hamat may isa ka
pahai si Dan, kutub sa luyo sang Sid-
langan nayon sa Katundan.

2 Kag sa luyo sang kadulunan ni

Dan, kutub sa luyo sang Sidlangan tub-

tub sa luyo sang Katundan may isa ka
palmt si Aser.

3 Kag sa luyo sang kadulunan ni A-
ser, kutub sa luyo sang Sidlangan tub-

tub sa luyo sang Katundan may isa ka
pahat si Neptali.

4 Kag sa luyo sang kadulunan ni

Neptali, kutub sa luyo sang Sidlangan
tubtub sa luyo sang Katundan may isa

^3. pahat si Manases.

5 Kag sa luyo sang kadulunan ni

Manases, kutub sa lu.yo sang Sidlangan
tubtub sa luyo sang Katundan may isa

ka pahat si Epraim.
6 Kag sa luyo sang dulunan ni Epraim,

kutub sa luyo sang Sidlangan, tubtub sa

luyo sang Katundan may isa ka paliat si

Ruben.

7 Kag sa luyo sang kadulunan ni

Ruben, kutub sa luyo sang Sidlangan
tubtub sa luyo sang Katundan may isa

ka pahat si luda.

8 Kag sa luyo sang kadulunan ni

luda, kutub sa luyo sang Sidlangan
tubtub sa luyo sang Katundan mangin-
pahat nga halad nga binayaw, nga paga-
bayawon ninyo ang duha ka piilo kag
lima ka libo nga kasangkaron, kag ang
kalabaon subung sang isa sang mga pa-
hat, kutub sa luyo sang Sidlangan tub-
tub sa luyo sang Katundan; kag ang
balaan nga Puluy-an manginsa tunga
niya.

9 Ang pahat nga halad nga binayaw
nga pagabayawon ninyo kay lehoba
raanginduha ka pulo kag lima ka libo
ang kalabaon kag napulo ka libo ang
kasangkaron

:

10 Kag ini nga pahat nga halad nga
binayaw sa pagkabaiaan manginsa ila

sang mga saserdote : sa Aminhan duha
ka pulo kag lima ka libo kag sa Katun-
dan napulo ka libo ang kasangkaron;
kag sa Sidlangan, napulo ka libo ang
kasangkaron ; kag sa Bagatnan, duha ka
pulo kag lima ka libo ang kalabaon;
kag ang balaan nga Puluy-an ni lehoba
manginsa tunga nij^a.

11 Ang balaan nga Puluy-an mangin-
iya sang mga saserdote, nga mga ina-
nak ni Sadok, nga nagbalantay sila sang
akon tulin, nga wala magtalang sang
pagtalang sang mga inanak ni Israel,

subung sang pagtalang sang mga Lebin-
hon.

12 Kag ini manginsa ila, ang isa ka
binayaw nga pinasahi sang pahat nga
halad nga binayaw sang duta, ang isa ka
duug nga labing balaan nayon sa kadu-
lunan sang mga Lebinhon.

13 Kag ang mga Lebinhon, may duha
ka pulo kag lima ang kalabaon kag
napulo ka libo ang kasangkaron, sa
atubangan sang kadulunan sang mga
saserdote. Ang bug-os nga kalabaon
manginduha ka piilo kag lima ka iibo
kag ang kasangkaron, napulo ka libo.

14 Indi sila makabaligya sa iya sing
bisan ano, bisan makabaylo sila sa iya,

bisan mapalatonlaton ining mga nahau-
nang bunga sang duta, kay butang sia

nga balaan kay lehoba.

15 Kag ang lima ka libo nga nabilin
sang kasangkaron sa atubangan sang
duha ka pulo kag lima ka libo, mangin-
dibalaan 7tga luivatig nga sa banwa, nga
sa mga puluy-an kag nga sa halalban,
kag ang banwa manginsatunga niya.

16 Kag yari karon ang iya mga takus

:

sa luyo sang Aminhan, apat ka libo kag
lima ka gatus ; kag sa luyo sang Bagat-
nan, apat ka libo kag lima ka gatus ; kag
sa luyo sang Sidlangan, apat ka libo kag
lima ka gatus ; kag sa luyo sang Katun-
dan, apat ka libo kag lima ka gatus.

17 Kag ang banwa may mga halalban,
sa Aminhan duha ka gatus kag kalim-an

;

sa Bagatnan, duha ka gatus kag kalim-
an; kag sa Sidlangan, duha ka gatus
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kag kalim-an, kagsa Katundan, duha ka
gatus kag kalim-an.

1

8

Kag ang nabilin sa kalabaon, sa

atubangan sang pahat nga halad nga
binayaw sang pagkabalaan, kon sayoron :

napLilo ka libo sa Sidlangan kagnapulo
ka libo sa Katundan, manginsaatubangan
sang pahat nga halad nga binayaw sang
pagkabalaan ; kag ang iya patubas ma-
nginkalan-on sa mga manugpangabud-
lay sang banwa.

19 Kag ang mga manugpangabudlay
sang banwa, magapanguma sa iya gikan

sa tanan nga mga kabikahan ni Isiael.

20 Ang bug-OS nga pahat nga halad

nga binayaw sang pagkabalaan may
duha ka pulo kag lima ka libo sa isa ka
luyo kag duha ka pulo kag lima ka libo

sa isa
;
pagabayawon ninyo ang pahat

nga halad nga binayaw^ sang pagkaba-
laan, sa kasilo, upud ang kaugalingon
sang banwa.

21 Kag ang nabilin manginiya sang
dunganon, diri kag didto sa pahat nga
halad nga binayaw sang pagkabalaan
kag sang kaugalingon sang banwa, sa

atubangan sang duha ka pulo kag lima
ka libo sang pahat nga halad nga bina-

yaw tubtub sa kadulunan sang Sidla-

ngan, kag sa Katundan sa atubangan
sang duha ka pulo kag lima ka libo tub-

tub sa kadulunan sa Katundan, sa atuba-

ngan sang mga pahat; ina manginiya
sang dunganon, kag manginbalaan nga
kapalaran ; kag ang pahat nga halad nga
binayaw sang pagkabalaan upud ang
puluy-an nga balaan sangBalay mangin-
satunga.

22 Kag kutub sa kaugalingon sang
mga Lebinhon kag sang kaugalingon
sang banwa, nga sa tunga nila ang ?na-

nginiya sang dunganon, ang kalayoon sa

tunga sang kadulunan ni luda kag sang
kadulunan ni Benyamin manginiya sang
dunganon.

23 Ugaling fuagasunud ang nabilin

sang mga kabikahan. Kiitub sa luyo

sang Sidlangan tubtub sa luyo sang
Katundan, may isa ka pahat si Benya-
min.

24 Kag sa luyo sang dulunan ni Ben-
yamin, kutub sa luyo sang Sidlangan
tubtub sa luyo sang Katundan may isa

ka pahat si Simeon.

25 Kag sa luyo sang kadulunan ni

Simeon, kutub sa luyo sang Sidlangan
tubtub sa luyo sang Katundan ma}-^ isa

ka pahat si Isakar.

26 Kag sa luyo sang kadulunan ni

Isakar, kutub sa luyo sang Sidlangan
tubtub sa luyo sang Katundan may isa ka
pahat si Sabulon.

27 Kag sa luyo sang kadulunan ni

Sabulon, tubtub sa luyo sang Sidlangan
tubtub sa luyo sang Katundan may isa

ka pahat si Gad.
28 Kag sa luyo sang kadulunan ni

Gad, sa luyo nga nabagatnan, nayon sa
Bagatnan, manginkadulunan kutub sa

Tamar tubtub sa mga tubig sa Meriba-
Kades sa sapa nayon sa daku nga dagat,

29 Ini amo ang duta nga pagapalaha-
ton ninyo sa papalad nga panublion sa
mga kabikahan ni Israel ; kag ini sila

amo ang ila mga bahin, siling sang
Ginoo nga si lehoba.

30 Kag yari karon ang mga gulowaan
sang banwa : sa luyo sang Aminhan ang
takus among apat ka libo kag lima ka
gatus ka maniko

;

31 Kag ang mga gawang sang banv/a
magamanginsono sang mga ngalan sang
mga kabikahan ni Israel : tatlo ka mga
gawang sa Aminhan: ang gawang ni

Ruben, isa ; ang gawang ni luda, isa

;

ang gawang ni Lebi, isa.

32 Kag sa luyo sang Sidlangan, apat
ka libo kag lima ka gatus ; tatlo ka mga
gawang : ang gawang ni lose, isa ; ang
gawang ni Benyamin, isa ; ang gawang
ni Dan, isa.

33 Kag sa luyo sang Bagatnan, ang
takus among apat ka libo kag lima ka
gatus ; tatlo ka mga gawang : ang ga-

wang ni Simeon, isa ; ang gawang ni

Isakar, isa ; ang gawang ni Sabalon, isa.

34 Sa luyo sang Katundan, apat ka
libo kag lima ka gatus ; tatlo ka mga
gawang: ang gawang ni Gad, isa ; ang
gawang ni Aser, isa ; ang gawang ni

Neptali, isa.

35 Sa palibot, napulo kag walo ka
libo ; kag ang ngalan sang banwa,
kutub sadtong adlaw, magamangin si

lehoba-sama.*

* 5/ lehoha-sama, didto si lehoba.
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SI DANIEL.

Ang pagtoo ni Daniel kag sang iban ngn tnga

pamatao-on nga Hebreinhon sa ginbarian

fli Nabukodonosor.

•j SA tuig nga ikatlo sang ginharian ni

• loiakim, nga hari sa luda, nag-abut
si Nabukudonosor, nga hari sa Babi-

lonia, sa lerusalem, kag ginlibutan sia

niya.

2 Kag gintugyan sang Ginoo sa iya

mga kamut si loiakim, nga hari sa luda,

kag ang bahin sang mga suludlan sang
Balaysang Dios, kaggindala niya sila sa

duta sang Sinar, sa balay sang iya dios
;

kag ginsulud niya ang mga suludlan sa

balay sang bahandi sang iya dios.

3 Kag ang hari nagsiling kay As-
penas, nga dunganon sang iya mga
kapon, nga magdala sia gikan sa tunga
sang mga inanak ni Israel, kag sa kali-

wat nga harianon, kag gikan sa tunga
sang mga dunganon,

4 Sang mga pamatan-on, nga wala
sing kasawayan sa lawas kag mga ma-
ayoayo, mga mahangponon sa tanah nga
kaalam, kag mga manginalamon sa pag-
kilala, kag mahangponon sa kinaadman,
kag mga takus sa pagtindug sa balay
nga harianon sang hari, kag nga tun-an
niya sila sang kaalam kag sang hambal
sang mga Kaldeinhon.

5 Kag ang hari nagpahat sa ila nga
sa adlawadlaw sing pahat nga pagkaon
nga manamit sang hari kag sing alak
nga iya ginainum, kag nga saguron sila

sing tatlo ka tuig, nga sa katapusan nila

magtilindug sila sa atubangan sang hari.

6 Kag sa tunga nila, sa tunga sang
mga anak ni luda: si Daniel, si Ananias,
si Misael kag si Asanas

;

7 Kag ang pangolo sang mga kapon
naghingalan sa ila : kay Daniel ginhi-
ngalan niya si Beltasar ; kag kay Anani-
as, si Sadrak; kag kay Misael, si Mesak

;

kag kay Asarias, si Abednego.
8 Kag ginbuko ni Daniel sa iya tagi-

posooa nga indi magpadagta sia sang
pagkaon sang hari, bisan sa alak nga
iya ginainum kag nangayo sia sa pa-

ngolo sang mga kapon, nga indi sia

pagdagtaan.

9 Kag ginhimo sang Dios nga si Da-
niel makakita sang bugay kag kahinok-
log sa pangolo sang mga kapon.

10 Kag ang pangolo sang mga kapon
nagsiling kay Daniel :

" May kahadluk
ako sa hari nga akon ginoo nga nagpat-
in sang inyo pagkaon kag sang inyo ilim-

non. Kay I kay ngaa bala magatan-aw
sia sang inyo nawung ngalabingmasubu
sang iya sang mga pamatan-on nga
kasubung ninyo sa edad ? Kag sa sini

pagaibutang ninyo sa katalagman ang
akon olo sa hari."

11 Kag si Daniel nagsiling sa pinaka-
puno, nga gintulinan sang pangolo sang
mga kapon sa pagiatap kay Daniel, kay
Ananias, kay Misael kag kay Asarias

:

12 " Ginaampo ko sa imo, nga tilawan
mo ang imo mga alagad sing napiilo ka
ad law, kag nga hatagi kami sing mga
utan sa pagkaon kag sing tubig sa pagi-
num

;

13 Niyan, nga ang amon mga nawung
mahayag sa atubangan mo kag ang mga
nawung sang mga pamatan-on, nga na-
gaka^nsang pagkaon nga manamit sang
had ; kag sono sang imo makita, buhata
sa imo mga alagad."

14 Kag sa sini nagpamati sia sa ila,

kag ginhimo niya sa ila ang pagtilaw
sing napulo ka adiaw.

15 Kag sa katapusan sang napulo ka
adlaw, ang ila mga nawung nagapahayag
nga maayo kag labing matambok sang
tanan nga mga pamatan-on nga naga-
kaon sang pagkaon nga manamit sang
hari.

16 Amo ini nga ang pinakapuno naga-
kuha sang ila pagkaon nga manamit kag
sang alak nga ila mga ilimnon, kag nag-
hatag sia sa ila sing mga utan.

17 Kag nahanungud sining apat ka
pamatan-on, ang Dios naghatag sa ila

sing kinaadman kag ihibalo sa tanan
nga sinulat kag sa tanan nga kaalam;
kag si Daniel nahimo niya nga maharig-
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ponon sa tanan nga palanan-awon kag
sa mga damgo.

18 Kag sa ka apusan sang mga adlaw,
nga kinasiling sang hari nga pagpandal-
hon sila, ang pangolo sang mga kapon
nagdala sa ila sa atubangan ni Nabuko-
donosor,

19 Kag ang hari naghambal sa ila,

kag wala sing nakita sa tunga nila nga
tanan sing iban nga subung kay Daniel,
kay Ananias, kay Misael kag kay Asa-
rias ; kag sa suit nagtilindug sila sa atu-

bangan sang hari.

20 Kng sa tanan nga butang sa kaalam
kag sa ihibalo, nga ginpamangkot sa ila

sang hari, nakita niya sa ila sing maka-
pulo ka labing maayo sang tanan nga
mga mago kag sang mga tantanan nga
yara sa bug-os niya nga ginharian.

21 Kag si Daniel nagpabilin didto
tubtub sa nahauna nga tuig sang hari

nga si Siro.

Aag larawan : damgo ni Nabukodonosor nga

ginsaysay ni Daniel.

2 KAG sa ikaduha ka tuig sang ginha-

rian ni Nabukodonosor, si Nabuko-
donosor nagdamgo sing mga damgo

;

kag ginpagamo ang iya espiritu kag ang
iya katologon nagpalagyo sa iya.

2 Kag ginpatawag sang hari ang mga
mago, ang mga tantanan kag ang mga
babaylan kag ang mga Kaldeinhon, agud
nga ipahayag nila sa hari ang iya mga
damgo. Busa nag-alabut sila kag nag-
alatubang sa hari.

3 Kag ang hari nagsilingsa ila: "Nag-
damgo ako sing isa ka damgo, kag ang
akon espiritu ginpagamo sa paghibalo
sang damgo."

4 Niyan ang mga Kaldeinhon nag-
halambal sa hari sa Arameinhon nga
hambal :

" Hari, magkabuhi-ka sa gi-

hapon. Isugid ang damgo sa imo mga
alagad, kag ipahayag namon ang kasay-
sayan."

5 Ang kari nagsabat kag nagsiling sa

mga Kaldeinhon :
" Ang butang nata-

pat na sa akon : kon indi ninyo mapahi-
baloang damgo kag ang iya kasaysayan,
pagagihaygihayon kamo kag ang inyo
mga balay pagahimojn nga tinumpok
nga sagbot.

6 Apang kon ipahayag ninyo ang
damgo kag ang iya kasaysayan maga-
baton kamo sa akon sing amoma kag

sing kaalwan kag daku nga kadunganan

:

ngani ipahayag-ninyo sa akon ang dam-
go kag ang iya kasaysayan."

7 Kag sa makaduha nagsalabat sila

kag nagsililing :
" Isugid sang hari ang

damgo sa iya mga alagad, kag pagaipa-
hayag namon ang iya kasaysayan."
8 Ang hari nagsabat kag nagsiling: sa

pagkamatund gid, nakilala ko, nga gi-

napadugay nin)''o, kay nakita ninyo nga
ang butang nalapat na sa akon.

9 Busa kon indi ninyo mapahibalo
ang damgo sa akon, may isa lamang ka
kasogoan nga sa inyo, kay nagaaman
kamo sa inyo sa pagsiling sing polong
nga butigon kag malauton sa atubangan
nakon, tubtub nga magbaylo ang dag-
on ; ngani isiling-ninyo sa akon ang
damgo, kag makahibalo ako nga sarang
nin3'o mapahayag sa akon ang kasay-
sayan."

TO Ang mga Kaldeinhon nagsalabat
sa atubangan sang hari, kag nagsililing:
" Walay gid sing tawo sa ibabaw sang
duta, nga sarang makapahayag sang
butang sa hari. Tungud sini wala gid

sing hari, bisan pa daku kag gamhanan
nga nagpangayd sang kaangay nga bu-

tang sa bisan kay sin-o nga mago, kon
tantanan, kon Kaldeinhon.

11 Kag ang butang nga ginapangayo
sang hari maiwat kag walay bisan sin-o

nga sarang makapahayag sini sa atuba-

ngan sang hari, luwas lamang ang mga
dios, nga ang ila puluy-an indi upud sang
mga tawo."

12 Tungud sini ang hari nagpangakig
kag nagsingkal sing lakas gid, kag nag-
sogo sia nga laglagon ang tanan nga
mga manginalamonsa Babilonia.

13 Kag ginbantala ang sogo, kag ang
mga manginalamon ginpamatny ; kag
ginpangita nila si Daniel kag ang iya

mga kaupdanan sa pagpatay sa ila.

14 Niyan si Daniel nagsabat sing

mabut-anon gid kag nga may ihibalo

kay Ariok, nga pangolo sang mga bantay
sang hari, nga naggowa sa pagpatay
sang mga manginalamon sa Babilonia.

15 Naghambal sia kag nagsiling kay
Ariok, nga dakung pangolo sang hari:
"

I Kay ngaa bala ining sogo nga matig-

das gikan sa hari ? " Niyan si Ariok
nagpahayag sang butang kay Daniel.

16 Kag si Daniel nagsuliid kag na-

ngayo sa hari, nga hatagan sia sing
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anganangan sa pagpahayag sa hari sang
kasaysayan.

17 Niyan si Daniel nagpauli sa iya

balay, kag nagpahayag sla sang butang
kay Ananias, kay INIisaei kag kay Asa-
nas, nga iya mga kaupdanan,

18 Sa pagpangayo sing kalooy sa

Dios sang mga langit nahanungud sini

nga tinago, agud nga si Daniel kag ang
iya mga kaupdanan indi pagadulaon
upud sang iban nga mga mangiiialamon
sa Babilonia.

19 Niyan ang tinago ginpahayag kay
Daniel sa palanan-awon sa kagab-ihon.
Niyan si Daniel ragpakamaayo sa Dios
sang mga langit.

20 Kag si Daniel naghambal kag nag-
siling: " Pagpakamaayohon ang ngalan
sang Dios sa katuigau tubtub sa mga
katuigan, kay iya ang kaalam kag ang
kagamhanan.

21 Kag sia amo ang nagailis sang mga
eras kag sang mga panag-on nga naga-
kuha sia sang mga hari kag nagapatin-
dug sing mga hari ; nagahatag sing ka-
alam sa mga manginalamon kag pag-
kilala sa mga nakakiiala sang ihibalo.

22 Amo sia ang nagapahayag sang
mga butang nga madalum kag tinago;
nakilala niya ang yara sa kadulum, kag
ang kapawa nagapuyo sa iya.

23 Sa imo, Dios sang akon mga gini-

kanan, nagadayaw ako, kag nagahimaya
ako sa imo. Kay ginhatagan mo ako
sing kaalam kag kabakud, kag karon,
gintudloan mo ako sang ginapangayo
namon sa imo ; kay ginpahibalo mo
kami sang butang sang hari."

24 Busa ngani si Daniel nagsulud kay
Ariok, nga sa iya sini gintulin sang hari

ang pagpamatay sang mga manginala-
mon sa Babilonia ; napakadto sia kag
nagsiling sa iya sing subung sini :

" Indi
pagpatya ang mga manginalamon sa Ba-
bilonia. Dalha ako sa atubangan sang
hari, kag igapahayag ko sa hari ang
kasaysayan."

25 Niyan si Ariok sa dakung pagdali
girdala niya si Daniel sa atabungan
sang hari, kag nagsilirig sa iya sing su-

bung sini :
'•' Nakit-an ko ang isa ka

lalaki sang mga anak sang kabihagan
sang luda, nga sia magapahibalo sa hari
sang kasaysayan."

26 Ang hari nagsabat kag nagsiling
kay Daniel, nga ang iya ngalan amo si

Belsasar : "
i Takus ka bala sa pagpa-

kilala sa akon sang damgo, nga akon
nakita kag sang iya kasaysayan ?

"

27 Si Daniel naghambal kag nagsabat
sa atubangan sang hari, kag nagsiling :

"Aug tinago, nga ginapangayo sang
hari, walay bisan sin-o nga mga mangin-
alamon, bisan mga tantanan, bisan mga
mago, bisan mga astrologo nga sarang
makapahaj'ag sini sa hari."

28 Apang may isa ka Dios sa mga
langit nga Matiugpahayag sang mga
tinago, kag sia nagpahibalo sa hari nga
si Nabukodonosor sang magakahanabu
sa palaabuton nga mga adlaw. Ang
imo damgo, kag ang mga palanan-awon
sa imo olo sa ibabaw sang imo higdaan,
amo ini

:

29 Ikaw, oh hari, sa imo Iiigdaan nag-
salaka ang imo mga hunahuna nahanu-
ngud sang magakahanabu ugaling. Kag
ang Manugpahayag sang mga tinago
nagpahibalo sa imo sang mahanabu.

30 Apang nahanungud sa akon, gin-
pahayag ini nga tinago indi tungud sang
kaalam nga yari sa akon nga labi sa
tanan nga mga nagakabuhi, kondi
agud nga mapahibalo sa hari ang ka-
saysayan, kag nga makilala mo ang mga
hunahuna sang imo tagiposoon.

31 Ikav/, oh hari, gintan-aw mo, kag
yari karon, ang isa ka daku nga lara-
wan. ini nga larawan daku gid kag ang
iya pagkahalangdon lakas gid : nagatin-
dug sia sa atubangan mo kag ang iya
dagway makalilisang.

32 Yari karon ang larawan : Ang
olo bulawan nga ulay ; ang iya dug-
han kag ang iya mga butkon, pilak

;

ang iya tiyan kag ang iya mga balika-
wang, saway

;

33 Ang iya mga paa, salsalon; ang
iya mga till may bahin nga salsalon kag
may bahin nga duta nga pinagba.

34 Nagatan-aw ka tubtub nga ginpa-
bulag ang isa ka bato, apang sa wala
sing kamut, kag ginpilas ang larawan sa
iya mga till nga salsalon kag nga duta
nga pinagba, kag gindugmok niya sila.

35 Niyan gindugmok man ang sal-

salon, ang duta nga pinagba, ang saway,
ang pilak, kag ang bulawan, kag nahimo
sila subung sang alikabo sang mga lina-

san sa tingadlaw, kag gindaldal sila

sang hangin kag wala na sing duug nga
makit-an sa ila. Apang ang bato nga
nagpilas sa larawan nahimo nga isa ka
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bukid nga daku gid, nga nagpuno sang

bug-OS nga duta.

36 Ini amo ang damgo, kag ang kasay-

sayan niya pagaisiling man namon sa

atubangan sang hari.

37 Ikaw, oh hari, hari ka sang mga
hari ; nga sa iya ang Dios sang langit

naghatag sang ginharian, sang gahum,
kag sang kabakud, kag sang himaya

;

3S Kag sa tanan nga duug nga gina-

puy-an sang mga anak sang mga tawo
sang mga kasapatan sang latag n kag
sang mga kapispisan sang langit, gintug-

yan niya sila sa imo kamut, kag ginpa-

gahum niya sia sa ila nga tanan : ikaw
amo yadtong olo nga bulawan.

39 Kag sa olehe nimo magatindug ang
isa ka ginharin, nga kubus sa imo ; uga-

ling ang isa ka ikatlo ka ginharian nga
saway, nga magagahum sa bug-os nga
duta.

40 Kag ang isa ka il^ap-at nga gin-

harian manginmabakud subung sang sal-

salon, kay ang salsalon nagakaniudmud
kag nagadugmok sa tanan nga mga
butang ; Sa sini. subung sang salsalon nga
nagaboong sining tanan nga mga butang,

pagamudmuron kag pagaboongon niya.

41 Kag nahanungud sang nakita mo
nga ang mga tiil kag ang mga tudio

among bahin sang duta nga pinagba sang
maninihon kag bahin sa salsalon, ang
ginharian pagabahinbahinon ; apang
may ano nga kabakuran sa iya sang
salsalon, siling nga nakita mo ang salsa-

lon nga nasamo sa duta nga pinagba.

42 Kag nahanungud sang mga tudlo

sang mga tiil nga among bahin sang
salsalon kag bahin sang duta nga
pinagba, manginmabakud ining ginha-

rian sa isa ka bahin kag sa isa ka bahin
manginmapigaw.

43 Kag nahanungud sadtong nakita

mo, nga ang salsalon nasamo sa duta

nga pinagba, magasamo si'a sa binhi

nga tawohanon, apang indi sila maga-
angtanay ang isa sa isa, subung nga
ang salsalon indi nasamo sa duta nga
pinagba.

44 Kag sa mga adlaw sining mga hari

magapatindug ang Dios sang langit sing

isa ka ginharian nga dili gid nga mas-a
maguba, kag nga ang iya ginharian indi

pagbayaan sa iban nga banwa ; maga-
mudmud sia kag magatapus sining

tanan nga mga ginharian, kag sia maga-
padayon sa gihapon,

45 Kay nakita mo, nga sa bukid ginpa-
bulag ang isa ka bato, apang wala sing
kamut, kag nga nagdugmok sia sang
salsalon, sang saway, sang duta nga
pinagba, sang pilak kag sang bulawan.

j

Ang daku nga Dios nagpahayag sa hari
sang magakahanabu sa olehe sini ; kag
ang damgo matuud, kag matutum ang
iya kasaysayan."

46 Niyan ang hari nga si Nabukodo-
nosor naghapa kagnagsimba kay Daniel,
kag nagsogo nga halaran sia nila sang
halad nga kalan-on kag sang mga paha-
mut.

47 Ang hari nagsabat kay Daniel kag
nagsiling: " Sa pagkamatuud, ang inyo
Dios amo ang Dios sang mga dios kag
ang Ginoo sang mga hari, kag ang
Manugpahayag sang mga tinago, kay
nakasarang ka magpahayag sini nga
tinago."

48 Niyan glnpakadaku sang hari si

Daniel kag ginhatagan niya sia sing
madamu kag dalagku nga mga hatag,
kag ginhatagan sia niya sing kagamha-
nan sa bug-os nga probins'a sa Babilo-
nia, kag^/«///>«c sia niya nga pangolo
sang mga punoan sa ibabaw sang tanan
nga mga manginalamori sa Babilonia.

49 Kag si Daniel nakadangat sa hari,

nga gintulinan niya sa ibabaw sang
buluhaton sang probinsia sa Babilonia
si Sadrak, si Mesak kag si Abend nego.
Kag si Daniel yara sa gawang sang hari.

kag larawan nga bulawan-

—

Kag mga kaupdanan

ni Daniel sa dabok nga nigaJabda!}.

3 ANG hari nga si Nabukodonosor
naghimo sing isa ka larawan nga

bulawan, nga ang iya kataason mga
kan-umanka maniko ; ang iya kasangka-
ron mga anum ka maniko

;
ginpatindug

niya sia sa kapatagan sa Dura, sa pro-
binsia sa Babilonia.

2 Kag ginpatipon sang hari nga si

Nabukodonosor ang mga satrapa, ang
mga manugpangatubang kag ang mga
gobernador, ang mga dalagku nga hu-

kom, ang mga manugtipig, ang mga
manuglaygay, ang mga mananabang,
kag ang tanan nga mga punoan sang
mga probinsia, agud nga mag-alabut
sila sa pagpahanungud sang larawan
nga kinapatindug sang hari nga si Na-
bukodonosor.

3 Niyan ginpanipon ang mga satrapa,
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ang mga manugpangatubang, ang mga
gobernador, ang mga dalagku ngahu-
kom, ang mga manugtipig, ang mga
manuglaygay, ang mga mananabang,
kag ang tanan nga punoan sang mga
pi'obinsia sa pagpahanungud sang lara-

wan nga kinapatindug sang haringasi
Nabukodonosor ; kag nagtilindug sila sa

atubangan sang larawan, nga kinapatin-

dug sang hari nga si Nabukodonosor.
4 Kag ang manugbantala nagbantala

sa mabaskug nga tingug: "Ginasogo
sa inyo, mga banwa, mga katawohan,
kag mga hambal

;

5 Kon nabatian ninyo ang tingug
sang budyong, sang lantoy, sang sitara,

sang sambuko, sang salterio, sang gay-
ta, kag sang tanan nga tulungon sang
musika, magapanginpukan kamo kag
magasilimba kamo sa larawan nga bu-

lawan, nga ginpatindug sang hari nga si

Nabukodonosor.
6 Kag bisan sin-o nga dili magpangin-

pukan kag magsimba sa amo nga oras,

pagidap-ung sia sa tunga sang isa ka
dabok nga kalayo, nga nagadabdab.

7 Tungud sini, sang pagkabati sang
tanan nga katawohan sang tingug sang
budyong sang lantoy, sang sitara, sang
sambuko, sang salterio, sang gayta, kag
sang tanan nga tulungon sang musika,
ang tanan nga mga banwa, mga katawo-
han, kag mga hambal nagpanginpukan
kag nagsilimba sa larawan nga bulawan,
nga kinapatindug sang hari nga si Na-
bokodonosor.

8 Tungud sini, sa amo man nga tion,

nag-alabut ang iban nga mga tinawo
nga Kaldeinhon, kag nagpalanumbung
batok sa mga ludio,

9 Nagahalambal sila kag nagasililing

sa hari nga si Nabukodonosor :
" Hari,

magkabuhi ka sa gihapon.
10 Ikaw, oh hari, naghatag ka sing

sogo, nga ang tanan nga tawo sa pagka-
bati nila sang tunug sang budyong, sang
lantoy, sang sitara, sang sambuko, sang
salterio, sang gayta, kag sang tanan nga
tulongon sa musika, magpanginpukan
kag magsimba sila sa larawan nga bula-

wan.
11 Kag ang indi magpanginpukan kag

magsimba, pagaidap-ung sa sulud sang
isa ka dabok nga kalayo, nga nagadab-
dab.

12 May pila ka mga ludio nga lalaki,

nga gintulinan mo sila sang mga buluha-

ton sa ibabaw sang probinsia sa Babilo-
nia, si Sedrak, si Mesak kag si Abedne
go: ining mga lalaki, oh hari, wala gid
sing pagtahud sa imo : wala sila magasi-
limba sang imo mga dios kag wala mag-
silimba sang larawan nga bulawan, nga
imo pinatindug.

13 Niyan si Nabukodonosor nagsogo
nga may kaakig kag may kasingkal
nga dalhon sa iya si Sadrak, si Mesak
kag si Abednego: niyan gindala nila

ining mga lalaki sa atubangan sang
hari.

14 Si Nabukodonosor naghambal kag
nagsilingsa ila: "iKatuyoanbala ninyo,
Sadrak, Mesak kag Abednego, nga kamo
wala magaalagad sa akon dios, bisan
nagasimba kamo sang larawan nga bula-
wan nga pinatindug ko ?

15 Busa karon, tati-aivon-ta, kon ma-
handa kamo kutub sang inyo pagka-
bati sang tunug sang budyong, sang
lantoy, sang sitara, sang sambuko, sang
salterio, sang gayta, kag sang tanan nga
tulungon nga musika, sa pagkapukan
kag sa pagsimba sa larawan nga
ginbuhat ko ; kay kon indi kamo
magsimba sa iya, sa amo gid nga oras,

pagaidap-ung kamo sa tunga sang isa ka
dabok nga kalayo, nga nagadabdab.
Kag I sin-o nga dios bala ang makalu-
was sa inyo sa akon mga kamut ?

"

16 Si Sarak, si Mesak, kag si Abedne-
go nagsalabat kag nagsililing sa hari;

"Nabukodonosor, wala kami sing kina-
hanglan magsabat sa imo sing polong
nahanungud sini.

17 Kon amo ini, ang amon Dios, nga
ginaalagad namon, makagahum sa paglu-
was sa amon ; sarang sia makaluwas sa
dabok nga kalayo, nga nagadabdab, kag
sa imo kamut, oh hari.

18 Kag kon indi mahibaloan-mo, oh
hari, nga sa imo dios indi kami maga-
alagad, kag indi kami magasimba sang
larawan nga bulawan nga imo pina-
tindug."

19 Niyan si Nabukodonosor napuno
sing kaakig kag nagbalhin ang iya
nawung batok kay Sadrak, kay Mesak
kag ka)'' Abednego ; naghambal kag
nagsogo sia nga initon ang dabok sing
makapito pa sang dapat nga initon.

20 Kag nagsogo sia sa mga tawo, sa
mga labing kusganan nga yara sa iya
kasoldadosan, nga gapuson nila si

Sadrak, si Mesak kag si Abednego, sa
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pagdap-ung sa ila sa dabok nga kalayo,

nga nagadabdab.
21 Niyan ining tatlo ka mga lalaki

gingapus sila pati ang ila mga delargo,

ang ila mga bayo, ang ila mga kunup
kag ang iban nga mga panapton, kag
gindap-ung sila sa dabok nga kalayo,
nga nagadabdab.

22 Kag tungud kay ang polong sang
had nanginmatigdas kag nga ang dapok
mainit gid, ang dabdab sang kalayo
ijagpatay sa sadtong mga naghakvvat
kay Sadrak, kay Mesak kag kay Abed-
nego.

23 Kag ining tatlo ka lalaki, si Sadrak,
si Mesak kag si Abed-Nego nagkalaho-
log nga gapus sa sulud sang dabok nga
kalayo, nga nagadabdab.

24 Niyan ang hari nga si Nabukodo-
nosor nalisang kag nagtindug sing dali-

dali. Kag naghambal sia kag nagsiling
sa iya mga manuglaygay :

"
i vVala

bala pagidap-ung naton ang tatlo ka
lalaki nga gapus sasuliid sang kalayo ?

"

Sila nagsalabat, kag nagsililing sa hari

:

"Matuud gid, oh hari."

25 Sia nagsabat kag nagsiling: " Yari
karon, nakita ko ang apat ka lalaki nga
napanghubaran, nga nagadalayandayan
sa tunga sang kalayo, kag wala gid
sing daut sa ila ; kag ang dagway sang
ikap-at kaangay sang isa ka anak sang
mga dios."

26 Niyan si Nabukodonosor nagpala-
pit sa gawang sang dabok nga nagadab-
dab ang kalayo, kag naghambal sia kag
nagsihng :

" Sadrak, Mesak kag Abed-
nego, mga alagad sang Dios nga labing
mataas : gowa-kamo kag kari-kamo."
Niyan si Sadrak, si Mesak kag si Abed-
nego naghalalin sa tunga sang kalayo.

27 Kag sang nagtilipon ang mga sat-

rapa, ang mga manugpangatubang, ang
mga gobernador, kag ang mga manug-
laygay sang hari, gintan-aw nila ining
mga lalaki nga ang kalayo wala sing
gahum sa ila mga lawas, kag nga ang
buhok sang ila mga olo wala masunog,
bisan nagliiiwan ang ila mga panapton,
bisan nag-agi sa ila ang baho sang ka-
layo.

28 Si Nabukodonosor naghambal kag
nagsiling :

" Dalayawon ang Dios ni

Sadrak, ni Mesak kag rii Abednego,
ngi nagpadala sang iya manugtunda
kag nagluwas sia sa iya mga alagad,
kay nagsalalig sila sa iya, kag ginlalis

nila ang sogo sang hari, kag gintugyan
nila ang ila mga lawas sa dili pag-ala-
gad, bisan magsimba sa bisan ano nga
dios kondi sa ila Dios.

29 Kag tungud sa akon ginatukud
ang sogo, nga ang tanan nga banwa,
katawohan kag hambal, nga maghambal
sing malain batok sa Dios ni Sadrak, ni

Mesak kag ni Abednego, pagautudutu-
ron kag ang iya balay mahimo nga
tulumpokan sang ipot, tungud kay wa-
lay liwan nga Dios nga sarang makalu-
was sing subung sini."

30 Niyan ginpausvvag sang hari si

Sadrak, si Mesak kag si Abed-nego sa
probinsia sa Babilonia.

Pabant^li ni Nabukodonosor.—Ang daku nga kahoy
nga iya damgo.—Ang iya kabiiangan.

4" ANG hari nga si Nabukodonosor,
sa tanan nga mga banwa, katawo-

han kag mga hambal, nga nagapuluyo
sa bug-OS nga duta : ang paghidaet pag-
padamuon sa inyo.

2 Ang mga tandaan kag mga kalati-

ngalahan, nga ginhimo sa akon sang La-
bing-Mataas nga Dios minamaayo ko,

nga igabantala ko sila.

3 Ang iya mga tandaan; j daw ano nga
pagkadalagku sa ila ! Kag ang iya mga
katingalahan \ daw ano nga kagamhanan
sa ila 1 Ang iya ginharian, ginharian nga
walay katapusan, kag ang iya pag-
kaginoo tubtub sa kaliwa'an kag kali-

watan.

4 Ako si Nabukodonosor yari sa
kalinong sa akon balay, kag nagapa-
mulak sa akon balay nga harianon.

5 Nakakita ako sing isa ka damgo nga
nagpahsang sa akon ; kag ang mga
panghunahuna sa akon higdaan kag ang
mga palanan-awon sang akon olo, nag-
pakurug sila sa akon.

6 Bangud sini naghatag ako sing sogo
sa pagpakari sa atubangan ko sang
tanan nga mga mangin-alamon sa Babi-
lonia, agud nga ipahayag nila sa akon
ang kasaysayan sang damgo.

7 Niyan nagsululud ang mga mago,
ang tantanan, ang mga Kaldeinhon
kag ang mga astrologo ; kag ginsugid ko
ang damgo sa atubangan nila, apang
wala gid sing nagpahibalo sang iya
kasaysayan,

8 Tubtub nga, sa katapusan, nagsuliid

sa atubangan nakon si Daniel, nga ang
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iya ngalan amo si Belsasar, sono sa nga-

lan sang akon dios, kag sa iya yara ang
espiritu sang mga balaan nga mga dios

:

kag ginsugid ko ang damgo sa atuba-

ngan niya, nga nagasiling:

9 Belsasar, pangolo sang mga mago,
nga sa imo nakahibalo ako nga yara sa

imo ang espiritu sang mga dios nga mga
balaan, kag nga wala gid sing tinago

nga nagamakuli sa imo : saysayi ako
sang rnga palanan-awon sang akon
damgo, nga nakita ko, kag sang iya

kasaysayan.
10 Amo ini sila ang mga palanan-

awon sang akon olo, sa akon higdaan:
ginapanan-aw ko kag yari karon ang isa

ka kahoy sa tunga sang duta, nga ang
iya kataas daku.

11 Nagtiibo ini nga kahoy, kag nag-
bakud, kag ang iya kataas naglambut
tubtub sa mga langit, kag makita sia

tubtub sa ukbung sang bug-os nga duta.

12 Ang iya kadahonan magayon kag
ang iya bunga bugana; kag yara sa iya

may kalan-on nga sa tanan. Sa idalum
niya nagpalasilong ang mga kasapatan
sang latagon, kag sa iya mga sanga
nagpuluyo ang kapispisan sang langit,

kag nagpalangabuhi sa iya ang tanan
nga unud.

13 Gintan-aw ko sa mga palanan-
awon sang akon olo sa akon higdaan,
kag yari' karon, ang isa ka Manugbantay
kag Balaan nagkunsad sa langit.

14 Nagasingit sia sing* mabaskug
gid, kag nagsiling sing subung sini:

Pudla-ninyo ang kahoy, kag panutoa
ang iya mga sanga ; uyuga-ninyo ang
iya kadahonan, kag iwasaag-ninyo ang
iya bunga. Maghalalin ang mga kasa-
patan nga yara sa idalam niya, kag ang
mga kapispisan sa iya mga sanga.

15 Apang ibilin-ninyo ang puno sang
iya mga gamut sa duta, apang sa isa ka
talikala nga salsalon kag tumbaga, sa
tunga sang hilamon sang latagon ; kag
nga pagbas-on sang tun-ug sang langit

;

kag nga may bahin sia sang hilamon
sang duta upud sang mga kasapatan.

16 Pagilisan ang iya tagiposoon nga
tawohanon, kag paghatagan sia sing
tagiposoon sang sapat, kag mag-agi sa
ibabaw niya ang pito ka panag-on.

17 Amo ini ang tinapat sang mga
Manugbantay, kag amo ini ang ginsogo
sang mga balaan, agud nga ang mga
nagakabuhi, magkilala nga ang Mataas

gid nagagahum sa ginharian sang mga
tawo, kag nga ginhatag niya ini sa iya

naluyagan kag nga ginbayaw niya ang
labing kubus sang mga tawo.

18 Ini amo ang damgo nga nakita ko,

ako nga hari nga si Nabukudonosor ; kag
ikaw, Belsasar, ipahayag-mo ang kasay-
sayan niya, kay ang tanan nga mga
manginalamon sa akon ginharian indi

sarang makapahibalo sa akon sang iya

kasaysayan ; apang ikaw makasarang,
kay sa imo yara ang espiritu sang mga
balaan nga dios."

19 Niyan si Daniel, nga ang iya

ngalan amo si Belsasar, nalipong sa daw
isa ka tion, kag ang iya mga hunahuna
nagpakurug sa iya. Ang hari nag-
hambal kag nagsiling :

" Belsasar, ang
damgo kag ang iya kasaysayan indi

magpakurug sa imo." Si Belsasar nag-
hambal kag nagsiling: "Ginoo ko, ang
damgo magiambut sa mga nagadulumut
sa imo, kag ang iya kasaysaysan sa

imo mga kaaway."
20 Ang kaho3% nga imo nakita, nga

nagatubo kag nagabakud, kag nga ang
iya kataas naglambut tubtub sa langit,

kag nga makita sa bug-os nga duta

;

21 Ang kahoy nga ang iya kadahonan
magayon kag ang iya bunga bugana,
kag nga sa iya yara ang kalan-on nga sa

tanan, nga sa idalum niya nagpuluyo
ang mga kasapatan sang latagon kag sa

iya mga sanga nagpuluyo ang kapis-

pisan sang langit,

22 Amo ikaw, ho hari, nga nagtiibo

ka kag nagbakud ka, kay nga ang iya

pagkadaku nagtubo, kag naglambut
tubtub sa langit, kag ang pagkaginoo
tubtub sa ukbung sang duta.

23 Kag nahanungud sang nakita sang
hari nga isa ka Bantay kag Balaan, nga
nagakunsad gikan sa langit, kag nga
nagsiling : Pudla ang kahoy, kag laglaga

sia ; apang ang puno sang iya mga
gamut ibilin ninyo sa duta, apang sa isa

ka talikala nga salsalon kag tumbaga,
sa hilamon sang latagon, kag pagbas-on
sia sang tun-ug sang langit, kag nga
may bahin sia sa mga kasapatan sang
latagon tubtub nga mag-agi sa ibabaw
niya ang pito ka panag-on;
24 Ini amo ang kasaysayan, oh hari,

kag ini ang tinapat sang Labing-Mataas,
nga nag-abut sa ibabaw sang hari nga
akon ginoo

:

25 Pagatabugon ka sa tunga sang mga
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tawo, kag upud sa mga kasapatan sang
latagon manginimo puluy-an; kag
pagapahalbou ka sang hilamon sang
latagon, subung sang mga baka, kag
pagadiguson ka sang tun-ug sang langit,

kag magaagi ang pito ka panag-on sa

ibabaw nimo, tubtub nga makahibalo
ka, nga ang Mataas gid nagagahum sa

ginharian sang mga tawo, kag nga gina-

hatag ini sa iya naluyagan.
26 Kag, nahanungud sang ginsiling,

nga bayaan sa duta ang puno sang mga
gamut sang kahoy, ang imo ginharian

magapadayon sa imo, ugaling nga maki-
lala mo nga ang mga kalangitan nagaga-
hum.

27 Busa ngani, oh hari, nga ang akon
laygay manginkahalamut-an sa imo;
tapusa ang imo mga sala tungud sang
katarungan, kag ang imo mga kalautan

tungud sang pagkalooy nga sa mga
nalisdan ; nga ayhan pagpalawigon ang
imo kauswagan."
28 Yadtong tanan nag-abut sa ibabaw

sang hari nga si Nahukodonosor.
29 Sa tapus ang napiilo kag duha ka

bulan, nagdayandayan sia sa ibabaw
sang balay nga harianon sang ginharian
sa Babilonia.

30 Naghambal ang hari kag nagsi-

ling :
"

i Indi bala amo ini ang daku nga
Babilonia, nga ginpatindug ko, nga sa

lingkoron sang ginharian, nga may
kusug sang akon gahum, kag nga sa

himaya sang akon pagkadaku? "

31 Yara pa ang polong sa baba sang
hari, sang nagpanaug ang isa ka tingug
gikan sa langit :

*' Sa imo ginasiling,

hari nga si Nabukodosor, nga ang gin-

harian ginpaliton nga malayo sa imo;
32 Kag sa tunga sang mga tawo

pagatabugon ka ; upud sang mga kasa-

patan sang latagon manginimo puluy-
an, kag pagapahalbon ka sing hilamon,
subung sang mga baka, kag magaagi sa
ibabaw nimo ang pito ka panag-on,
tubtub nga makakilala ka, nga ang
Labing-Mataas nagagahum sa ginharian
sang mga tawo. kag ginhatag niya ini sa
iya naluyagan."

33 Sa amo nga eras natuman ang
polong sa ibabaw ni Nahukodonosor,
kag gintabog sia sa tunga sang mga
tawo, kag nagkaon sia sing hilamon,
subung sang mga baka, kag ang iya la-

was nagpaligus sang tun-ug sang langit,

tubtub nga ang iya buhok nagtubo

subung sang sa agila, kag ang iya mga
koko subung sang sa mga pispis.

34 " Sa katapusan sadtong mga
adlaw, ako nga si Nahukodonosor nag-
tangla sang akon mga mata sa langit,

kag ang akon ihibalo ginuli sa akon, kag
ginpakamaayo ko ang Labing-Mataas
kag ginhimaya kag gintahud ko ang
Nagakabuhi sa walay katubtuban, nga
ang iya pagkaginoo among pagkaginoo
nga walay katubtuban, kag ang iya gin-

harian sa kaliwatan kag sa kaliwatan,

35 Kag nga tungud sa iya ang tanan
nga mga pumuluyo sang duta ginbilang
nga walay isip, kag nga sa kasoldadosan
sang langit kag sa mga pumuluyo sang
duta nagahimo sia sono sang iya kabu-
but-on ; kag walay sing sin-o nga maka-
batok sang iya kamut, kon magsiling sa

iya : ,; Ano bala ang ginahimo mo ?

36 Sa amo nga panag-on ang akon
ihibalo ginuli sa akon; kag sa himaya
sang akon ginharian ginuli sa akon
ang akon kadunganan kag ang akon
kasidlak. Kag ang akon mga manug-
laygay kag ang akon mga dalagku nga
ginoo nagpalangita sa akon, kagginulian
ako sa akon ginharian, kag gindugangan
sa akon ang akon pagkadaku sing iakas

gid.

^y Karon ako, nga si Nahukodonosor,
nagadayaw, nagapakadaku, kag naga-

himaya sa Hari sang langit; kay ang
tanan niya nga mga binuhatan mga
kamatooran, kag ang iya mga dalanon,

katarungan ; kag sia sarang makapaubus
sa mga nagalakat nga may palabilabi."

Kcmbirado sang hari nga si Belsasar.—Ang

kamut nga kalatingalahan.

5 ANG hari nga si Belsasar naghimo
sing isa ka daku nga kombirado sa

linibo sang iya mgadunganon ; kag sa

atubangan sang mga linibo naginum
sia sing alak.

2 Si Belsasar, sa kanamit sang alak,

nagsogo nga dalhon sa iya ang mga
suiudlan nga bulawan kag pilak, nga
ginkuha ni Nahukodonosor, nga iya

amay, gikan sa Simbahan sa lerusalem,

agud nga magilinum sa ila ang hari kag
ang iya mga dunganon, ang iya mga
asawa kag ang iya mga babae.

3 Niyan gindala ang mga suiudlan

nga bulawan, nga ginkuha gikan sa

Simbahan sang Balay sang Dios, n|a
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yara sa lerusalem ; kag nagilinum sa ila

ang hari kag ang iya mga dunganon,
ang iya mga asawa kag ang iya mga
babae.

4 Nagilinum sila sing alak, kag nag-
dalayaw sila sa mga dios nga bulawan
kag pilak, nga tumbaga, nga salsalon,

nga kahoy kag nga bato.

§ Sa sadtong tion naggulowa ang
mga tudio sang isa ka kamut sang tawo,
kag nagsululat sila sa atubangan sang
saladngan sa naapugan nga dingding
sang harianon nga balay, kag ginatan-

aw sang hari ang kamut nga nagsulat.

6 Niyan nagbalhin ang duag sang
hari, kag ang iya mga hunahuna nag-
pakurug sa iya ; kag nagkalaiuta ang
mga lutalutahan sa iya hawak, kag ang
iya mga tuhod nagasintosinto ang isa sa
isa.

7 Ang hari nagsingit sa mabaskug
nga tingug, nga pakarion ang mga
mago, ang Kaldeinhon kag ang mga
astrologo. Ang hari naghambal kag
nagsiling sa mga manginalamon sa

Babilonia : "Bisansin-o nga makabasa
sini nga sulat, kag mapahayag sa akon
ang iya kasaysayan, pagapanaputan sia

sing eskarlata, kag nga mabutang ang
talikala nga bulawan sa iya liog, kag sa

ginharian maggahum sia nga ikatlo.

8 Niyan nagsululud ang tanan nga
mga manginalamon sang hari, apang
wala sila makasarang sa pagbasa sang
sulat, bisan makapahayag sa hari sang
iya kasaysayan.

9 Niyan ang hari nga si Belsasar
gindakup sang daku nga pagkurug, kag
nagbalhin ang iya mga duag ; kag
nahorongan ang iya mga dunganon.

10 Ang hari nga babae, tungud sang
mga polong sang hari kag sang iya mga
dunganon, nagsulud sa balay sang kon-
birado. Naghambal ang hari nga babae
kag nagsiling: " Had, magkabuhi-ka sa
gihapon : ang imo mga hunahuna indi
magpakurug sa imo, bisan magbalhin
ang imo mga duag.

11 Sa imo ginharian may isa ka
lalaki, nga yara sa iya ang espiritu sang
mga dios nga balaan ; kag sa mga
adlaw sang imo amay nakita sa iya ang
kapawa kag ang ihibalo, kagangkaalam
subung sang kaalam sang mga dios;
kag ang hari nga si Nabukodonosor,
nga imo amay naghimo sa iya nga
pangolo sa ibabaw sang tanan nga mga

mago, mga tantanan, mga Kaldeinhon
kag mga astrologo, ang imo amay, oh
hari.

12 Tungud kay nakita sa iya ang isa

ka pinasahi nga espiritu, kag ang pag-
kilala kag ang ihibalo, ang kasaysayan
sang mga damgo, kag ang kasanagan
sang mga paktakon, kag ang paghubad
sang n.ga pamangkot nga nagumon,
kon sa aton pa, kay Daniel ; nga sa iya
ang hari naghingalan nga si Belsasar.
Busa, tawga karon si Daniel, kag sia

magapahayag sang kasaysayan."
13 Niyan si Daniel gindala sa atuba-

ngan sang hari. Ang hari naghambal
kag nagsiling kay Daniel: *''

I Ikaw bala
yadto nga si Daniel sang mga inanak
sang kabihagan ni luda, nga gindala
sang akon amay gikan sa luda ?

14 Ako nakabati sa imo, nga ang
espiritu sang mga dios nga balaan yara
sa imo, kag nga sa imo nakita ang kapa-
wa kag ang ihibalo kag ang isa ka ka-
alam nga pinasahi gid.

15 Kag karon, gindala sa atubangan
nakon ang mga manginalamon, kag ang
mga tantanan, sa pagbasa sini nga sulat

kag sa pagpahayag sa akon sang iya
kasaysayan, apang wala sila makasa-
rang magpahayag sang kasaysayan sang
butang.

16 Apang ako nakabati sa imo, nga
sarang ka makasaysay sang mga kasay-
sayan kag m.akahubad sang mga
pamangkot nga nagumon. Karon kon
sarang ka makabasa sini nga sulat, kag
makapahayag sa akon sang iya kasay-
sayan, pagapapanaputan ka sing eskar-
lata, kag mabutang ang talikala nga
bulawan sa imo liog kag sa ginharian
magagahum ka nga ikatlo.

17 Niyan si Daniel naghambal kag
nagsihng sa atubangan sang hari

:

"Manginimo ang imo mga hatag, kag
ang imo tnga dolot ihatag sila sa iban.

Walay sapayan, ang sulat pagabasahon
ko sia sa hari, kag pagaipahayag ko sa

iya ang kasaysayan.
18 Ang Dios nga Labing Mataas, oh

hari, naghatag kay Nabukodonosor, nga
imo amay, sang ginharian kag sang
pagkadaku, kag sang himaya kag sang
kadunganan.

19 Kag bangud sang pagkadaku, nga
ginhatag niya sa iya, ang tanan nga
mga banwa, ang mga katawohan, kag
ang mga polong, nagkulurug kag nag-
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kahadluksa atubangan niya; ginpatay

niva ang maluyagan niya, ginbayaan

niya nga buhi ang maluyagan niya
;
gin-

bayaw niya ang maluyagan niya kag
giiipapaubus niya, ang maluyagan niya.

20 Apang sang ang iya tagiposoon
nagpakamataas, kag ang iya espiritu

nagpangusug sa pagpahabok sing pala-

bilabi, ginholog sia sa iya lingkoran

nga harianon, kag nagtalaliwan sa iya

ang himaya.
21 Kag gintabog sia sa tunga sang

mga anak sang mga tawo. Kag ang
iya tagiposoon nanginsubung sang ila

sang mga kasapatan, kag upud sang mga
nsno nga bukidnon nanginiya puluy-an.

Hiiamon ang ginpakaon nila sa iya

subung sang sa mga baka, kag ang iya

lawas gindigus sang tun-og sang langit,

tubtub nga nakilala niya nga ang Dios
nga Labing-Mataas nagagahum sa gin-

harian sang mga tawo, kag nga ginaba-

yaw niya kon sin-o ang iya naluyagan.

22 Kag, ikaw, Belsasar, nga iya anak,

wala mo pagpapaubusa ang imo tagi-

posoon, sang nakahibalo ka sining

tanan

;

23 Kondi nga nagpakataas ka batok
sa Ginoo sang langit, kag ginpadala mo
did sa atubangan mo ang mga suludlan

sang iya Balay, kag ikaw kag ang imo
mga dunganon, kag ang imo mga asawa
kag ang imo mga babae nagilinum
kamo sing alak sa ila, kag nagdayaw ka
sa mga diosdios nga pilak kag bulawan,
nga tumbaga, nga salsalon, nga kahoy
kag nga bato, nga indi makakita, bisan

makabati sila, bisan makahibalo sila.

Apang ang Dios, nga sa iya kamut yara
ang imo gininhawa kag nga iya ang
tanan nga mga dalanon, wala mo gid

pagpadungi

:

24 Niyan gikan sa iya atubangan gin-

padala ang kamut, kag ini nga sinulat

natigib na.

25 Kag ang sulat nga gintigib amo:
Mene, mene, tekel, uparsin.

26 Ang Kasaysayan sang butang
amo : Mene : gmisip sang Dios ang imo
ginharian, kag gintapus niya ini.

27 Tekel : Ikaw natimbang na sa tim-

bangan, kag nakita ka nga mamag-an.
28 Peres : rng imo ginharian gin-

pihak, ginhatag sa mga Mediahanon kag
sa mga Persiahar.on."

29 Niyan sang nagsogo si Belsasar,

ginpa^aputan si Daniel sang eskarlata

kag sa iya Hog ginhutang ang talikala
nga bulawan, kag ginbantala nila naha-
ngud sa iya, nga sia magagahum nga
ikatlo sa ginharian.

30 Sa amo nga gab-i ginpatay si Bel-
sasar, nga hari sang mga Kaldeinhon.

31 Kag si Dario, nga taga-Media, nag-
baton sang ginharian, sang nagaedad sia

sing kan-uman kag duha ka tuig.

Si Dant'el sa bobon sang mga Leon.

6MINAMAAYO ni Dario nga magtu-
kud sa ibabaw sang ginharian sing

isa ka gatus kag duha ka pulo ka satrapa,
nga didto sila sa bug-os nga ginharian.

2 Kag sa ibabaw nila tatlo ka mga
pangolo, nga sa ila ang isa si Daniel

;

agud nga sa ila maghatag sing husay
ining mga satrapa kag nga ang hari indi

mag-antus sing tistis.

3 Apang ang amo nga si Daniel nag-
labaw sa sining mga pangolo kag mga
satrapa, kay sa iya may pinasahi gid
nga espiritu ; kag ang hari naghunathuna
sa pagbutang sa iya sa ibabaw sang bug-
os nga ginharian.

4 Niyan ang mga pangolo kag ang
mga satrapa nagapalangita sing mga
kahigayonan batok kay Daniel naha-
nungud sang ginharian ; apang indi sila

sarang makakita sing ano man nga ka-
higayonan, bisan sayup, kay sia matu-
tum ; kag wala sing bisan ano nga ka-
lainan kag bisan ano nga sayup nga
nakita sa iya.

5 Niyan yadtong mga tawo nagsili-

ling :
" Indi kita makakita sing ano nga

kahigayonan batok sini nga si Daniel,
basi pa makita naton ang kasuayon batok
sa iya nahanungud sa kasogoan sang
iya Dios."

6 Niyan ining mga pangolo kag ang
mga satrapa nagtilipon sa atubangan
sang hari sing dalidali kag nagsililing sila

sa iya sing subung sini :
" Hari nga si

Dario, magkabuhi ka sa gihapon.

7 Ang tanan nga mga pangolo sang
ginharian, ang mga manugpangatubang,
kag ang mga satrapa, ang mga manug-
laygay kag ang mga gobernador nag-
hilisugot sila sa pagtukud sing palatu-

kuran nga harianon, kag pagpamatuud
sang isa ka pagdumili nga bisan sin-o

nga magpangayo sing pangayd sa isa ka
! dios kon sa tawo sa sultid sang k<(Uoan

JO$S



6.8. SI DANEEL. 6.25.

ka adlaw, kondi sa imo lamang, oh had,
pagaitagbong sa bobon sang mga leon.

8 Karon, oh hari, pamatud-i ang pag-
dumili kag pat-ini ang sinulat, agud
nga indi sarang mailisan, sono sa kaso-
goan sa Media kag sa Persia, nga indi

maliwan."
9 Busa, ang hari nga si Dario nagpat-

in sang sinulat kag sang pagdumili.
10 Apang si Daniel, sang pagkahibalo

niya nga ang sinulat napat-inan na, nag-
sulud sia sa iya balay ; kag sa napa-
muksan ang mga talambuan sang iya

hulut nayon sa lerusalem, nagaluhod sia

sing makatlo sa adlaw, kag nagpanga-
muyo sia kag nagpasalamat sa atuba-
ngan sang iya Dios, subung nga ginahi-

mo niya anay.
11 Niyan nagtilipon yadtong mga ta-

wo sing magahud, kag nakita nila si

Dawiel nga nagapangamuyo kag nga
nagapakilooy sa atubangan sang iya
Dios.

12 Niyan nagpalalapit sila kag nag-
halambal sa atubangan sang hari na-
hanungud sang pagdumili sang hari

:

"
i Wala mo bala pagpat-ini ang isa ka

pagdumili nga ang tanan nga tawo, nga
magpangayo sa bisan kay sin-o nga dios
kon sa tawo, sa suliid sang katloan ka ad-
law, luwas sa imo, oh hari, pagaiholog sa

bobon sang mga leon ? " Ang hari nag-
sabat kag nagsiling: " Matuud ini,

sono sa kasogoan sa Media kag sa
Persia, nga dimaliwan."

13 Niyan nagsabat kag nagsililing sila

sa atubangan sang hari :
" Si Daniel,

nga amo sa mga anak sang kabihagan
sang luda, wala magsapak sa imo, oh
hari, bisan sang pagdumili nga ginpat-
inan mo, kondi nga sa makatlo sa adlaw
nagahimo sia sang iya palangayoon."

14 Niyan ang hari sang pagkabati
sini nga polong, nagbatyag sing daku
gid nga kalas-ay, kag ginbutang niya
ang iya tagiposoon kay Daniel sa pag-
luwas sa iya, kag tubtub sa pagkatunud
sang adlaw nagpanikasug sia sa paglu-
was sa iya.

_
15 Apang yadtong mga tawo nagti-

lipon sa hari sing magahud gid, kag nag-
sililing sa hari :

" Makahibalo-ka, oh
hari, nga among kasogoau sa Media kag
sa Persia, nga bisan ano nga pagdumili
kon tulumanon, nga gintukud sang hari,

indi sarang maliwan.

"

16 Niyan ang hari nagsogo, kag gin-

dala si Daniel, kag ginholog sia sa
bobon sang mga leon. Kag ang hari
naghambal kag nagsiling kay Daniel:
"Ang imo Dios, nga ginaalagad mo
sing dayon gid, sia gid magluwas sa
imo."

17 Ugaling gindala ang isa ka bato
kag ginbutang sa baba sang bobon ; kag
ginpat-inan sia sang hari sang iya
singsing, kag*sang singsing sang iya
mga dunganon, agud nga wala sing bi-

san ano nga maliwan nahanungud kay
Daniel.

18 Kag ang hari nagpauli sa iya balay
nga harianon, kag naghigda nga naga-
puasa ; kag wala niya pagpasudla ang
mga babae sa atubangan niya ; kag ang
katologon nagpalagyo sa iya.

19 Ugaling ang hari nagbangon sang
pagpamanagbanag kag napakadto, nga
nagadalidali gid, sa bobon sang mga
leon.

20 Niyan sang pag-abut niya sa mala-
pit sa bobon, gintawag niya si Daniel
sa tingug nga masubu. Naghambal ang
hari kag nagsiling kay Daniel :

" Dani-
el, alagad sang Dios nga buhi, ang imo
Dios nga sa iya nag-alagad ka sing dayon
gid, i nakaluwas bala s;a sa imo sa mga
leon ?

"

21 Niyan si Daniel naghambal sa
hari: "Oh hari, magkabuhi ka sa
gihapon.

22 Ang akon Dios nagpadala sang
iya manugtunda, nga sia nagtakup sang
baba sang mga leon, kag wala ako nila
paghimoi sing malain, kay sa atubangan
niya ang kaulay nakit-an sa akon, kag
subung man sa atubangan mo, oh hari

;

ako wala magbuhat sing malain."
23 Niyan nagkalipay ang hari sing

daku gid, kag nagsogo sia, nga kuhaon
si Daniel sa bobon ; kag si Daniel gin-
kuha sa bobon, kag bisan ano nga daut
wala makita sa iya, kay nagtoo sia sa
iya Dios.

24 Kag nagsogo ang hari, nga dalhon
sa iya yadtong mga tawo, nga nagsum-
bung ka3^ Daniel ; kag ginholog sila sa
bobon sang mga leon, sila, ang ila mga
anak kag ang ila mga asawa ; kag wala
pa sila makaabut sa salug sang bobon,
nga ang mga leon nagtalagiya na sa ila

kag ginpanglutaluta nila ang tanan nila
nga mga tul-an.

25 Ni5^an ang hari nga si Dario nagsu-
lat sa tanan nga mga banwa, mga kata-
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wohankag mga hambal, nganagapuluyd
sa bug-OS nga duta :

" Ang paghidaet
pagpadamuon sa inyo

:

26 Gikan sa akon nabutang na ining
sogo : Nga sa bug-os nga pagkagam-
hanan sa akon ginharian, ang tanan
magkahadluk kag magkulurug sa atu-

bangan sang Dios ni Daniel ; kay sia

amo ang Dios nga buhi, kag nga naga-
padayon sa gihapon, kag nga ang iya
ginharian indi malaglag, kag nga ang
iya pagkagamhanan jnagapadayon tub-
tub sa katapusan.

27 Sia nagatimawa kag nagaluwas,
kag nagahimo sia sing mga talandaan,
kag_ sing mga katingalahan sa mga
langit kag sa duta, kay sia nagluwas kay
Daniel sa gahum sang mga leon."
28 Kag ini nga si Daniel nagpabugana

sa ginharian ni Dario, kag sa ginharian
ni Siro nga Persiahanon.

Palanan-awon sanj; apat -ka kabalintbawaan

nga mga sapat.

7SA nahauna nga tuig ni Belsasar,
nga hari sa Babilonia, nakakita si

Daniel sing isa ka damgo, kag sing mga
palanan-awon sa iya olo, sa iya higda-
an. Niyan ginsulat niya ang damgo,
kag ginsugid niya ang kabilogan sang
mga butang.

2 Si Daniel naghambal kag nagsiling:
Ginatan-aw ko sa akon palanan-awon
sa gab-i; kag yari karon, ang apat ka
hangin sang langit ginpamuhian sa
ibabaw sang daku nga dagat.

3 Kag ang apat ka dalagku nga sapat
nga lain ang isa sa isa nagatalakas sa
dagat.

4 Ang nahauna subung sia sang leon,
kag may mga pakpak sia sang agila.

Ako nagatan-aw tubtub nga ang iya
mga pakpak ginpangabut, kag ginpa-
bangon sia sa duta, kag pinatindug sia

sa duba ka tiil, subung sang isa ka tawo

;

kag ginhatag sa iya ang tagiposoon sang
tawo.

5 Kag yari karon, ang isa ka ikaduha
ka sapat, kaangay sang isa ka oso; kag
nagti):dug sia sa isa ka luyo. Kag sa
iya baba may tatlo sia ka gosok, sa iya
ngipon ; kag ginsiling sa iya ang subung
sini :

" Tindug-ka, halonhona ang mada-
mu nga unud."
6 Sa tapus sini ginatan-aw ko, kag

yari karon ang isa ka sapat nga kaangay

sang isa ka leopardo ; may apat sia ka
pakpak sang pispis sa iya mga likod

;

kag ang sapat may apat ka olo. Kag
ginhatagan sia sing kagamhanan.

7 Sa tapus sini gintan-aw ko sa mga
palanan-awon sa kagab-ihon, kag yari

karon, ang isa ka ikap-at ka sapat nga
makakulugmat kag makalilisang, kag
makusug gid, nga may mga ngipon nga
dalagku nga salsalon. Naghalonhon
kag nagboong sia, kag ang mga nabi-
lin ginlapak niya sang iya mga tiil. Kag
lain gid sia sang tanan nga mga sapat
nga naguluna sa iya, kag may napulo
sia ka sungay.

8 Nagpamalandong ako sang mga
sungay, kag yari karon, ang isa ka
sungay nga diyotay, nga nagsaka sa
tunga nila, kag sa atubangan niya gin-

gabut ang tatlo sang mga nahauna nga
sungay ; kag yari karon sa sini ng^
sungay may mga mata, subung sang
mga mata sang tawo, kag isa ka baba
nga naghambal sing mga butang nga
dalagku.

9 Nagtan-aw ako tubtub nga kina-
butang ang mga lingkoran nga hari-

anon, kag ang Tigulang sang mga ?.d-

law naglingkod. Ang iya panapton
maputi, subung sang niebe, kag ang
bohok sa iya olo subung sang bulb.'l

nga putli. Ang iya lingkoran nga hari-

anon mga dabdab nga kalayo, ang iya

mga aliling kalayo nga nagasiga.
10 Ang isa ka suba nga kalayo nag-

gikan kag naggowa sa atubangan niya.

Ang mga linibo sang mga linibo nag-
alalagad sa iya, kag napulo ka libo ka
mga napulo ka libo nagtilindug sa atu-

bangan niya. Ang hukom naglingkod
kag naghulumlad ang mga tolon-an.

11 Niyan ako nagatan-aw, sa kabang-
danan sang tunugsang dalagku nga mga
polong, nga ginhambal sang sungay.
Gintan-aw ko, tubtub nga ginpatay
ang sapat, kag ang i3^a lawas ginwala
kag gintugyan sia sa kasingkal sang
kalayo.

12 Kag nahanungud sa iban nga mga
sapat gintapus ang ila pagkagamhanan,
kay ginhatag sa ila ang paglawig sang
kabuhi, tubtub sa isa ka dag-on kag
oras.

13 Gintuluk ko sa palanan-awon sa

kagab-ihon, kag yari karon, sa ibabaw
sang mga panganud sang langit nagkari
ang isa nga subung sang isa ka anak sang
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tawo, kag nag-abut tubtub sa Tigulang
sang mga adlaw, kag gindala sia sa atu-

bangan niya.

14 Kag ginhatag sa iya ang kagam-
hanan, kag ang himaya, kag ang ginha-
rian ; kag ang tanan nga mga banwa,
mga katawohan, kag ang mga hanibal
magaalalagad sa iya. Ang iya pagkaga-
hum, pagkagahum nga walay katapusan,
nga indi manginumalagi, kag ang iya

ginharian among giJiharian r\ga. indi ma-
laglag.

15 Ang akon espiritu, nga sa akon nga
si Daniel ginsakit sa tunga sang akon
lawas, kag ang mga palanan-awon sang
akon olo nagpakurung sa akon.

16 Nagpalapit ako sa isa sang mga
nagatalambong, kag ginpamangkot ko
sia sang kamatooran nahanungud sining

tanan, Kag naghambal sia sa akon, kag
nagpahayag sia sa akon sang kasay-
sayan sang mga butang

:

17 " Ining mga dalagku nga sapat, nga
apat sila, among apat ka mga hari, nga
magatilindug sa duta.

18 Sa olehe ang ginharian pagaba-
tonon sang mga balaan sang Labing-
Mataas, kag magaangkon sila sang gin-

harian tubtub sa walay katapusan, kag
tubtub sa walay katapusan sang walay
katapusan."

19 Niyan naghandum ako sa pag-
hibalo sang kamatooran nahanungud
sang ikap-at ka sapat, nga lain sia sa

iban nga tanan, nga makakulugmat sing

lakas gid, nga may mga ngipon nga
salsalon, kag ang iya mga koko tum-
baga, nga naghalonhon, kag nagboong,
kag nga ang mga nabilin ginlapak niya
sang iya mga till.

20 Kag nahanungud man sang napulo
ka sungay, nga yara sa iya olo, kag
sang isa, nga nagsaka, nga sa atubangan
niya naholog ang tatlo : ini nga sungay
nga may mga mata kag baba, nga naga-
hambal sing dalagku nga mga butang,
kag nga ang iya dagway daw labing
daku sang sa iya mga kaupdanan

;

21 Gintan-aw ko, kag ini nga sungay
nagpakig-away batok sa mga balaan,
kag gindaug niya sila,

22 Tubtub nga nag-abut ang Tigu-
lang sang mga adlaw, kag ginhatag ang
paghukom sa mga balaan sang Labing-
Mataas, kag nag-abut ang panag-on,
kag ang mga balaan nagtalagiya sang
ginharian.

23 Nagsiling sia sing subung sini!
"Nahanungud sang ikap-at ka sapat,
manginisa ka ikap-at ka ginharian sa
duta, nga manginlain sang iban nga
tanan nga ginharian, kag magahalonhon
sia sang b.ig-os nga data, kag pagatapa-
kon sia niya, kag pagaboongon sia niya.

24 Kag nahanungud sang napulo ka
sungay: sa sini nga ginharian maga-
tindug ang napulo ka mga hari, kag sa
olehe nila magatindug ang isa kag ma-
gamanginlain sa mga nahauna ; kag
magaguba sia sang tatlo ka mga hari.

25 Kag magahambal sia sing mga po-
long batok sa Labing-Mataas, kag maga-
amatamat sa paglaglag sang mga balaan
sang Labing-Mataas ; kag magahuna-
huna sia sa pagliwan sang mga dag-
on kag sang kasogoan ; kag pagaitugyan
sila sa iya kamut tubtub sa isa ka panag-
on kag mga panag-on, kag sa katunga
sang isa ka panag-on.

26 Ugaling ang hukom magaiingkod,
kag pagatapuson ang iya kagamha-
nan, nga nagalaglag kag nagapadula sa
iya tubtub sa katapusan.

27 Kag ang ginharian, kag ang pagka-
kagamhanan, kag ang pagkahalangdon
sang mga ginharian nga yara sa idalum
sang bug-OS nga mga langit pagaihatag
sa banwa sang mga balaan sang Labing-
Mataas : ang iya ginharian, ginharian
nga walay katutuban, kag ang tanan
nga mga pagkagamhanan magaalagad
sa iya kag magatuluman sa iya."

28 Tubtub diri amo ang katapusan
sang hambal. Ako, si Daniel, ang akon
mga hunahuna nagpakurug sa akon sing
daku gid, kag ang akon mga duag nag-
balalhin sa akon. Apang gintago ko sa
akon tagiposoon ang polong."

Palanan-awoo san^ karnero kag sang kandiog

usi ia.'aki.

8 SANG ikatio ka tuig sang ginhari-
an sang hari nga si Belsasar, nag-

pahayag sa akon ang isa ka palanan-
awon, sa akon gid nga si Daniel, sa tapus
yadtong pinahayag sa akon sing una.

2 Busa nakita ko sa palanan-awon,
kag nahanabu sang pagkakita ko, nga
ako didto sa Susan, nga pulu3'-anan nga
yara sa probinsia sa Elam. Busa naki-
ta ko sa palanan-awon, sang didto ako
sa luyo sang suba nga Ulai.

3 Kag ginbayaw ko ang akon mga
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mata, kag nagtuluk ako, kag yari karon,

ang isa ka karnero, nga nagatindug sa

atubangan sang suba, kag may duha sia

ka sungay; kag ang duha ka sungay
malagba sila, apang ang isa labing

mataas sang isa ; kag ang labing mataas
among olehe nga nagsaka.

4 Nakita ko, nga nagsungay ang
karnero nayon sa Katundan, nayon sa

Aminhan, kag nayon sa Bagatnan ; kag
nga walay bisan ano nga sapat nga
sarang makatindug sa atubangan niya,

kag vvalay bisan sin-o nga makaluwas
sa iya kamut; kag nagahimo sia sono
sa iya kabubut-on, kag nagdaku sia.

5 Kag sang nagapamalandong ako,

yari karon ang isa ka kanding nga lalaki

nga nagpakari gikan sa kadutaan sang
Katundan, sa ibabaw sang kadaygan
sang bug-OS nga duta, nga wala maga-
tumban sa duta : kag yadtong lalaki nga
kanding may isa sia ka sungay nga daku
ang dagway sa tunga sang iya mga
mata.

6 Kag nag-abut sia tubtub sa karne-

ro, nga may duha ka sungay, nga nakita

ko, nga yadto sa atubangan sang suba,

kag nagdalagan sia batok sa iya sa ka-

singkal sang iya kabaskug.

7 Kag nakita ko ini, nga nag-abut sia

sa malapit sang karnero ; kag napuno
sia sang mapait nga kaakig batok sa iya,

kag ginsungay niya sia kag pinungal
niya ang iya duha ka sungay; kag ang
karnero wala sing kusug nga maka-
atubang sa iya ; ngani pinukan niya sia

sa duta kag gintapak niya sia ; kag wala
sing sin-o nga nagluvvas sa karnero sa

iya kamut.
8 Kag nagdaku sing tuman gid ang

kanding nga lalaki; kag sang yara sia sa

iya daku nga kusug, yadtong daku nga
sungay ginboong ; kag sa baylo niya
nagsalaka ang apat ka sungay nga daku
sing dagway, nayon sa apat ka hangin
sang mga langit.

9 Kag sa isa sa ila naglus Jt ang isa ka
sungay nga diyotay ; apang nagdaku
sing lakas gid sia nayon sa Bagatnan,
kag nayon sa Sidlangan, kag nayon sa

duta nga masidlakon.
10 Kag nagdaku sia tubtub sa kasol-

dadosan sang langit, kag ginpaholog
niya sa duta ang isa ka bahin sang ka-
soldadosan kag sang mga kabitoonan,
kag gintapak niya si'a.

11 Kag nagpakadaku sia tubtub sa

Pangolo sang kasoldadosan ; kag iya
ginkuha sa iya ang dalayon nga halad,
kag ang puluy-an sang iya balaan nga
Puluy-an ginpukan saduta.

12 Kag ang kasoldadosan gintugyan
sa iya pati ang halad nga dayon bangud
sang pagkamalinapason ; kag ginhaboy
niya sa duta ang kamatooran kag gin-

hikot niya kag nagbugana.
13 Kag nabatian ko ang isa ka Bala-

an, nga nagahambal ; kag ang isa ka ba-
laan nagsiiing sa sadtong naghambal

:

"
I Tubtub pa bala san-o magdugay ang

palanan-awon sang dalayon nga halad
kag ang pagkamalinapason, nga naga-
kabangdanan sangkahapayan nga naga-
tugyan sang Puluy-an nga balaan kag
sang kasoldadosan, agud nga paglapakon
sila?"

14 Kag sia nagsiiing sa akon :
" Tub-

tub sa duha ka libo kag tatlo ka gatus
ka adlaw sa hapon kag sa aga : niyan
ang Puluy-an nga balaan pagapakaput-
lion."

15 Kag nahanabu, sang nagpama-
landog ako, ako nga si Daniel, sang
palanan-awon, nga nagpangita ako
sang iya kasaysayan. Kag yari karon,
nagtindug sa atubangan ko ang isa nga
kaangay sang isa ka tawo.

16 Kag nabatian ko ang isa ka tingug
sang tawo sa tunga sang mga pangpang
sang Ulai, kag nagsingit sia kag nag-
siiing : "Gabriel, ipahangup ang pala-

nan-awon sa iya sini."

17 Kag nag-abut sia nga malapit sa

diin nga 3^ara ako; kag sa iya pag-abut,

nakugmat ako kag naghapa ako. Kag sia

nagsiiing sa akon :
" Talupangda, anak

sang tawo, nga ang palanan-awon na-

hanungud sakatapusan sang panag-on.
- 18 Sang sia nagahambal pa sa akon,
natologan ako sing hamook gid, nga
nagahapa sa duta ; apang ginkablit niya

ako, kag ginpatindug niya ako sa diin

ako nagtindug.

19 Kag nagsiiing sia :
" Yari karon

pagaipakita ko sa imo ang magaabut sa

katapusan nga dag-on sang kaakig; kay
ini nahanungud sa dag-on sang katapu-

san.

20 Ang karnero, nga nakita mo, nga
may duha ka sungay among mga hari sa

Media kag sa Persia.

21 Kag ang kanding nga lalaki nga
buibulon among hari sa laban ; kag ang
sungay nga daku nga yara sa tunga sang
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iya mga mata among nahauna nga
hari.

22 Kag sang napungal ini, niyan ang
apat nagtulubo sa iya duug : amoiig apat
ka ginharian nga magatindug sa ka-

tawohan, apang indi tungud sang kusug
niya.

23 Kag sa katapusan sang mga dag-on
sang paghari nila, sang ang mga malina-
pason naghilimo sing himpit nga kalau-

tan, magatindug ang isa ka hari nga
mabangis sing nawung, kag mahinang-
ponon sa mga kalalangan nga gumon.

24 Kag mangingamhanan ang ya ka-

baskug, apang indi tungud sang gahum
niya, kag pagalaglagon niya sing kala-

tingalahan gid, kagmagabugana sia, kag
magahikot sia kag pagalaglagon niya
ang mga kagamhanan, kag ang banwa
sang mga balaan.

25 Sa iya pagkasam.paton pagapabu-
ganaon niya ang limbong sa iya kamut

;

kag sa iya tagiposoon manginbugalon
sia, kag sa bug-os nga paghidaet paga-
laglagon niya ang kadamuan sang mga
tawo ; kag batok sa Pangolo sang mga
pangolo magatindug sia, apang paga-
boongon sia, sa wala sing kamut.

26 Kag ang palanan-awon sang mga
kahaponon kag sang mga kaagahon,
nga kinasiling na, among kamatooran,
kag ikaw, bantayi ang palan&n-awon
sing tago, kay sia nahanugud sang ma-
damu nga mga adlaw vga palaabuton"

27 Kag ako nga si Daniel, ginlapyo
ako kag nagbalatian ako sing pila ka
adlaw; ugaling nagcindug ako kag gin-

himo ko ang mga hiiikuton sang hari.

Apang ginakugmat ako nahanungud
sang palanan-awon, kag walay sin-o nga
makahangup sa iya.

Ang paogamuyo ni Danie!.—Ang kapiioan ka
semana —Aag Mesias.

9SA nahau ia nga tuig ni Dario, nga
anak ni Asuero, sa kaliwatan sang

mga Mediahanon, nga ginhirao nga hari
sa ibabaw sang ginharian sang mga
Kaldeinhon

;

2 Sa nahauna nga tuig sa iya ginha-
rian, ako nga si Daniel, natalupangdan
ko sa mga tolon-an ang kadamuon sang
m.ga tuig, nga nahanungud sa iya nag-
hambal si lelioba sa manalagna nga si

leremias, nga pagatumanon sa kalag-

lagan sang lerusalem ang kapitoan ka
tuig.

3 Kag ginlingi ko ang akon nawung
sa Ginoong Dios, nga ginpangita ko sia

sa pangamuyo kag sa pagpakilooy, nga
may puasa, kag panapton nga masinaki-
ton kag abo.

4 Busa, nangamuyo ako kay lehoba,
nga akon Dios, kag nagtuad ako kag
nagsiling ako :

" Oh Ginoo, nga among
Dios nga daku kag kahaladlukan, nga
nagabantay ka sang katipan kag sang
bugay, sa mga nagahigugma sa imo
kag nagabantay sang imo mga sogo

:

5 Nakasala kami kag malalison ka-
mi, nagbutang kami sa buhat sing ka-
lainan kag naglalis kami, kag nagpalayo
kami sa imo mga sogo, kag sa imo mga
tulumanon.

6 Wala kami magpamati sa imo mga
alagad, nga mga manalagna, nga sa imo
ngalan naghalambal sila sa amon mga
hari, sa amon mga dunganon, sa amon
mga ginikanan kag sa tanan nga banwa
sang duta.

7 Imio, Ginoo, ang katarungan, kag
sa amon ang panluspi sa nawung, subung
karon nga adlaw; sa tanan nga tawo sa
luda, kag sa mga pumuluyo sa lerusa-
lem, kag sa bug-OS nga Israel, sa mga
malapit kag sa mga malayo, sa tanan
nga mga duta sa diia ginsobol mo sila, sa

kabangdanan sang ila pagkamalalison
nga ginhimo nila batok sa imo

;

8 Oh Ginoo, sa amon ang panluspi sa
nawung, sa amon mga hari, sa amon
mga dunganon kag sa amon mga gini-

kanan, kay nakasala kami batok sa imo.

9 Sa Ginoo, nga amon Dios, yara
ang pagkalooy kag ang pagpatawad,
bisan naglalalis kami batok sa iya.

10 Kag wala kami magtuman sa
tingug ni lehoba, nga amon Dios, sa

paglakat sono sa iya mga kasogoan, nga
ginbutang niya sa atubangan namon
sa kamut sang iya mga alagad nga mga
manalagna.

1

1

Kag ang bug-os nga Israel naglapas
sang imo kasogoan, nga nagpalayo sa

dili pagpamati sang imo tingug; nga
bangud sini glnula ang pagpakamalaut
sa ibabaw namon kag ang panumpa nga
nasulat sila sa kasogoan ni Moises, nga
alagad sang Dios, kay nakasala kami
batok sa iya.

j

12 Kag gintuman niya ang iya polong,

I
nga ginmitlang niya batok sa amon, kag
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batok sa amon mga hukom, nga naghu-
kom sa amon, nga iiagpakari sa ibabaw
namon sang tama ka dakii nga kalainan,

nga wala gid mahimo sa idalum sang
bug-OS nga mga langit nga kaangay
sang ginhimo sa lerusalem.

13 Sono sang nasulat sa kasogoan ni

Moises yadtong tanan nga kalalat-an

nag-abut sa ibabaw namon: kag wala
kami magpakiloby sa nawung ni leho-

ba, nga amon Dios, nga nagailisol sa

amon mga kalautan, kag nagahilimo
sing maalam gid sa imo kamatooran.

14 Kag si lehoba nagpalaw sa ibabaw
sang kalalat-an, kag ginpakari niya ini

sa ibabaw namon ; kay si lehoba, nga
amon Dios, matarung sa tanan niya nga
mga binuhatan, nga ginhimo niya, kag
wala kami magiuman sang iya tingug.

15 Busa kaion, Ginoo nga amon Dios,

nga ginpagowa mo ang imo banwa sa

duta sa Egipto sa gamhanan nga kamut,
sa bagay nga nakaangkon ka sing nga-
lan sa kabatttiigan, subung sa sining

adlaw : nakasala kami, kag naghimo
kami sing dimatinahoron sa Dios.

16 Oh Ginoo, sono sang tanan mo
nga mga katarungan, ipalayo karon ang
imo kaakig kag ang imo kasingkal sa

imo banwa nga lerusalem, bukid sang
imo pagkabalaan, kay bangud sang
amon mga sala, kag tungad sang kalau-

tan sang amon mga ginikanan, ang Jeru-

salem kag ang imo banwa nanginpasi-
pala sila sa tunga sang tanan nga naga-
lilibot sa amon.

17 Busa karon, Dios namon, pamatii
ang pangamuyo sang imo alagad kag
ang iya pakilooy, kag pasidlaka ang
imo nawung sa ibabaw sang imo balaan
nga puluy-an nga nahapay, tungud sa

paghigugma sang Ginoo.
l8Linga,ohDiosko, kag pamatii; mu-

klata ang imo mga mata,kag tulukaang
amon mga kahapayan, kag ang banwa
nga ginahingalanan saimo ngalan ; kay
wala namon ipaatubang ang amon mga
pakilooy sa atubangan mo, nga naga-
sandig sa amon mga katarungan, kondi
sa imo madamu nga mga kahmoklog.

19 Pamatii, Ginoo ; oh Ginoo, pata-

wara. Linga, Ginoo, kag buhata. A-
yaw pagpadugaya, tungiid sa pag-
higugma sa imo kaugaligon, Dios ko

;

kay sa imo ngalan ginahingalanan ang
imo banwa kag ang imo katav/ohan."

20 Kag sang nagahambal pa ako, nga

nagapangamuyo kag nagatuad sang
akon sala kag sang sala sang akon ban-
wa nga Israel, kag ginaula ko ang akon
pakilooy sa atubangan ni lehoba, nga
akon Dios, tungud sang bukid nga bala-

an sang akon Dios,

21 Sang nagahambal pa ako sa pa-

ngamuyo, yadtong lalaki nga si Gabriel,

nga nakita ko sa pamimo sa palannn-
awon, nag-abut nga nagalupad sa labing

madasig sa akon, subung sa oras sang
hilad sang kahaponon.
22 Kag ginpahangup niya ako, kag

naghambal sia sa akon kag nagsiling

:

"Daniel, karon naggowa ako sa paghimo
sa imo nga maalam sa kasaysayan.

23 Sa pamuno sang imo mga pakilooy
naggowa ang isa ka polong, kag ako
nagkari sa pagpahibalo smi sa imo

;

kay ikaw among labing hinigugma.
Busa, hangpa ang polong, magmangin-
mahangponon-ka sa palanan-awon.

24 Gintapat na ang kapitoan ka se-

mana sa ibabaw sang imo katawohan
kag sa ibabaw sang imo balaan nga ban-
wa sa pagtapus sang pagkamalalison
kag sa pagbutang sing katapusan sa

mga sala, kag sa paghimo sing katumba-
sa.i tungud sang kalautan, kagsa pagpa-
kari sang katarungan nga walay katapu-
san, kag sapagpat-in sang palanan-awon
kag sang panagna, kag sa paghaplas sa

isa ka duug nga balaan gid.

25 Busa, mahibaloan mo kag maha-
ngup : Kutub sang paggowa sang polong
sa pagbag-o kag sa pagpatindug liwan
sang lerusalem tubtub sa Hinaplas, sa

dunganon, may pito ka semana, kag sa

ikapitoan kag duha ka semana pagapa-
tindugon sia liwan pati ang dalan kag
ang kalug, bisan pa sa mga panag-on nga
maribukon.

26 Kag sa tapus ang kapitoan kag
dnha ka semana, pagalaglagon ang Hi-
naplas, kag indi tungud sa iya. Kag
ang banwa sang isa ka dunganon nga
magaabut magalaglag sang banwa kag
sang duug nga balaan; kag mangin-
katapusan niya ang anaw, kag tubtub sa

katapusan sang paginaway may sogo sa

kahapayan.
27 Kag pagapamatud-an niya ang isa

ka katipan nga sa madamu sa isa ka se-

mana. Kag sa katung-anan sang semana
pagapauntaton niya ang halad, kag ang
haiad nga kalan on, kag sa ibabaw sang
mga pakpak sang kalangil-aran ?naga-
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abut ang manughapay; kag ini, tubtub
sang pagtapus kag ang sogo sa pagha-
pay pagiWaraag sa ibabaw sang hi-

napay."

Isa ka manugtunda nagpahayag kay Daniel sa

pagpabibalo sa iya sang mga butang nga

magakahanabu sa paiaabuton

nga mga adiaw.

\r\ SA ikatlo ka tuig ni Siro, nga had^ sa Persia, ginpahayag ang isa ka
polong kay Daniel, nga ginahingalanan
nga si Belsasar. Kag ang polong ma-
tuud, kag nagasambit sang isa ka daku
nga inaway ; kag sia nakahangup sang
polong, kag nakabaton sia sing ihibalo

sa palanan-awon.

2 Sa sadtong mga adlaw, ako nga
si Daniel, naglalaw ako sa sulud sang
tatio ka semana.

3 Wala ako magkaon sing manamit
nga tinapay, bisan nagsulud sa akon
baba ang unud, bisan alak, kag naglihi

ako sang tanan nga ihalaplas, tubtub
nga natuman ang tatlo ka semana.

4 Kag sa ikaduha ka pulo kag apat
ka adlaw sang nahauna nga bulan yadto
ako sa pangpang sang daku nga suba,

nga amo ang Hidekei,

5 Kag binayaw ko ang akon mga ma-
ta kag nagtulok ako; kag yari karon,
ang isa ka lalaki nga napanaputan sing

lino, kag nawagkusan ang iya mga ha-

wak sing bulawan sa Upas
;

6 Kag ang iya lawas subung sang
krisolilo, kag ang iya nawung, subung
sang dagway sang kilat, kag ang i3'a

mga mata subung sang mga sulo nga
kalayo, kag ang iya mga butkon kag
ang iya mga tiil subung sang dagway
sang tumbaga nga napahining, kag ang
kagahud sang iya mga polong subung
sang kagahud sang kasoldadosan.

7 Kag nakit-an ko, ako nga si Daniel
lamang, ang palanan-awon ; kag ang
mga tawo nga yara upud sa akon wala
makakita sang palanan-awon ; kondi nga
naholog sa ibabaw nila ang isa ka daku
nga kahadluk, kag nagpalalagyo kag
nagpalanago sila.

8 Apang nabilin ako nga isa lamang,
kag nakita ko ining daku nga palanan-
awon. Kag wala sing bisan ano nga
kusug nga nabilin sa akon, kag ang
akon duag nagbalhln sa akon tubtub

nga nagliwan ako, kag wala gid maka-
ha\vid ako sing bisan ano nga kusug,

9 Apang nabatian ko ang tunug sang
iya mga polong, kag sang ginapamatian
ko ang tunug sang iya mga polong,
natologan ako sing hamook gid, nga na-

gahapa, kag ang akon nawung sa duta.

10 Kag yari karon, ang isa ka kamut
nagkuhit sa akon, kag ginbutangako ni-

ya nga ginauyug ako, sa akon mga tuhod
kag sa mga pilad sang akon mga kamut.

11 Kag nagsiling sia sa akon : "Daniel,
lalaki nga hinigugma, hangpa ang mga
polong nga pagaihambal ko sa imo, kag
tindug ka sa duug nga kon diin ka ; kay
sa imo ginpadala ako karon." Kag sang
nagsiling sia sa akon sini nga polong,

nagtindug ako nga nagakurug.

12 Kag nagsiling sia sa akon : "Daniel,
indi ka mahadluk ; kay kutub sang na-

hauna nga adlaw, nga ginhatag mo ang
imo tagiposoon sa paghangup kag sa

pagpaubus sa imo sa atubangan sang
imo Dios, ginpamatian ang imo mga
polong kag bangud sang imo mga
polong nagkari-ako.

13 Apang ang dunganon sang gin-

harian sa Persia nagbatok sa akon sing

duha ka pulo kag isa ka adlaw ; kag yari

karon, si Migel, nga isa sang mga dun-
ganon nga mga pangolo, nagkari sa

pagbulig sa akon ; kag ako naglandas
didto malapit sang mga hari sa Persia.

14 Kag nagakari ako sa pagpahangup
sa imo sang mahanabu sa imo banwa sa

mga katapusan nga adlaw ; kay ang
palanan-awon amo nga sa mga adlaw
nga malayo pa."

15 Kag sang naghambal sia sa akon,
sono sini nga mga polong, ginbutang ko
ang akon nawung sa duta, kag nag-apa
ako.

16 Apang, 5'ari karon, ang isa nga
kaangay sang mga anak sang tawo nag-
kuhit sang akon mga bibig. Niyan gin-

buka ko ang akon baba, kag makahambal
ako, kag nagsiling ako sa sadtong yara
sa atubangan nakon :

" Ginoo ko, tungud
sining palanan-awon, gindakup ako sang
mga kasakit, kag wala ako makahawid
sing bisan ano nga kusug.

17 Kag ipaano bala ang pagkasarang
sang alagad sang akon Ginoo, nga yari
diri, sa paghambal sa sining akon Ginoo ?

Kay nahanungud sa akon, kutub karon
wala sing bisan ano nga kusug sa akon
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kag wala sing nabilin nga ginhawa sa

akon."
i8 Niyan, yadto nga subung sang dag-

way sang tawo nagkuhit sa akon liwan,

kag nagpabaskug sa akon.

19 Kag nagsiling sia sa akon :
" Lalaki

nga hinigugma, dili ka mahadluk. j Ang
paghidaet sa imo ! Magpakalig-on-ka,
hoo, magpakalig-on-ka." Kag sang nag-
liambal sia sa akon, nagmabaskug ako
kag nagsiling ako :

" Maghambal ang
akon Ginoo, kay ginpabakud mo ako."

20 Kag nagsiling sia :
'*

I Nakahibalo
ka bala kay ngaa nagkari ako sa imo ?

Kag karon magabalik ako sa pag-away
batok sa dunganon sa Persia : kag sa

paghali'n ko, yari karon, magaabut ang
dunganon sa laban.

21 Apang pagaipahayag ko sa imo
ang nasulat sa sulat sang kamatooran

;

kag walay sin-o nga raagasakdag sa

akon batok sadto sa ila kondi si Migel
nga inyo dunganon."

Ang ginharian uga Mediahanon. Ang Persia paga-

laglagon sang bari sa laban, kag ang ginharian

pagabahinbahinon sa apat. Pagilinaway sang hari

sa Aminhan kag sang hari sa Bagatnan.

1j "KAG sa nahauna n^a tuig ni
I Dario, nga taga-Media, didto ako

sa pagpabakud sa iya kag sa pagpalig-

on sa iya."

2 " Kag karon pagaipahayag ko sa imo
ang kamatooran : Yari karon, nga ang
tatlo pa ka hari magatindug sa Persia,

kag ang ikap-at magamangaranon pa gid

sang tanan. Kag kon manginmaligon
sia sang iya mga mangad, pagapainiton
niya ang tanan batok sang ginharian sa

laban.

3 Niyan magatindug ang isa ka hari

nga maisug, kag magahikot sia sing

daku nga kagamhanan, kag magahimo
sia sang iya kabubut-on.

4 Kag kon magtindug sia, pagaboo-
ngon ang iya ginharian, kag pagabahin-
bahinon sia nayon sa apat ka hangin
sa langit. Kag sia indi nahanungud sa

iya kaliwatan, bisan manginsono sang
pagkagamhanan nga iya ginhikot : kay
ang iya ginharian pagagabuton, kag
mahanungud sa iban, luwas sa sadtong
sa ila.

5 Kag magamanginmabakud ang hari

sang Bagatnan, apang ang isa sang m.ga

dunganon niya, magamanginlabing ma-

bakud sa iya, kag magamakagagahum
sia : mangindaku ang kagamhanan, nga
iya pagahikuton.

6 Kag sa katapusan sang pila ka mga
tuig magahiliusa sila, kag ang anak nga
babae sang hari sa Bagatnan magaabut
sa hari sang Aminhan sa pagpatadlung
sang mga butang. Apang ini sia indi
magabantay sang kusug sang iya but-
kon ; bisan magadugay yadto sia, bisan
ang iya butkon ; kay pagaitugyan sia,

sia kag ang mga nagdalala sa iya, kag
ang nagpanganak sa iya kag ang nag-
sakdag sa iya sa saito nga dag-on.

7 Apang sa talunton sang iya mga
gamut magatindug ang isa sa baylo
sadto, ang isa ka tawo nga magakari sa

kasoldadosan, kag magasulud sa kuta
sang hari sa Aminhan ; kag magalandas
sia batok sa ila kag magamanginmabas-
kug sia.

8 Kag bisan pa pagadalhon niya nga
mga bihag sa Egipto ang ila mga dios-

dios upud ang ila mga dunganon, pati

ang ila mga suludlan nga mga mala-
halon, ang piiak kag ang bulawan ; kag
magapadayon sia batok sa hari sa Amin-
han sing pila ka mga tuig.

9 Kag ini sia magakadto batok sa

ginharian sang hari sang Bagatnan,
apang magabalik sia sa iya duta.

10 Apang ang iya mga anak nga
lalaki magasulud sa pag-awayan kag
magatilipon sila sing kadamuan sa da-
lagku nga kasoldadosan ; busa magauna
sia, kag pagalumson niya, kag magaagi
sa unhan, kag magadala sia liwan sang
pag-awayan tubtub sa iya kabakuran.

11 Kag ang hari sa Bagatnan nga
napun-an sang mapait nga kaakig maga-
gowa kag magaaway batok sa iya,

batok sa hari sang Aminhan; kag ma-
gapatindug sia sing daku nga kadam-an,
apang ang kadam-an pagaitugyan sa

iya kamut.
12 Kag ang kadam-an magapakataas

;

kag magapalabilabi ang ila tagiposoon,

kag magapukan sia sang madamu nga
mga linibo ; apang indi sia magalandas.

13 Niyan ang hari sang Aminhan
magapatindug liwan sang isa ka kadam-
an nga labing madamu sang nahauna,
kag sa katapusan sang mga panag-011,

sang mga tuig, magauna sia upad ang
isa ka daku nga kasoldadosan kag mada
mu gid nga mga mangad.

14 Kag sa sadtong mga panag-on
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madamu ang mga magatilindug batok sa

had sang Bagatnan ; kag ang mga anak
sang mga malupigon sang imo banwa
magatilindug sa paghatag sing katuma-
nan sang palanan-awon, apang m.aga-

kalasandad sila.

15 Niyan magaabut ang hari sang
Aminhan, kag magapatindug sang pala-

lipdan, kag magakuha sia sang banwa
nga mabakud, kag ang mga pinanong
sang Bagatnan indi sarang makabato,
bisan ang iya pinili nga banwa, bisan

may kasug sia sa pagbato.
16 Kag ang magaabut batok sa iya,

magahimo sang iya kabubut-on, kag
walay sing bisan sin-o nga makasarang
magbato sa iya; kag magalig-on sia

sa duta nga mahal, kag sa iya kamut
yara ang kalaglagan nga bug-os.

17 Kag pagaipadulong niya ang iya

nawung sa pagkari nga may gahum
sang bug-os niya nga ginharian, kag ang
mga tawo nga matadlung upud sa iya,

kag magabugana sia. Kag pagaihatag
niya sa iya ang anak nga babae sang
mga babae, sa pagdula sa ij-a, apang
ang hutoftg indi mahanabu, bisan ma-
ngini3^a sia.

18 Kag magabalikid sia sang iya na-

wung nayon sa mga kapuloan, kag
magakuha sia sing madamu ; apang ang
isa ka pangolo magatapus sang iya pasi-

pala, kag pagapabalikon niya man sa

ibabaw niya ang iya pasipala.

19 Kag magabalikid sia sang iya na-

wung sa mga kabakuran sang iya duta

;

apang nagakasandad sia kag nagakapu-
kan, kag indi na gid makit-an sia.

20 Niyan magatindug sa baj^lo niya
ang magapaagi sang manugsukot sang
buhis sa tunga sang duta nga himaya
sang ginharian ; apang sa pila ka mga
adlaw pagaboongon sia, apang indi tu-

ngud sa kaakig, bisan sa inaway.
21 Kag magailis sa iya ang isa ka

talamayon, nga sa iya indi nila gina-

hatag ang kadunganan sang ginharian

;

kag magaabut sia sa bug-os nga paghi-
daet, kag magatag-iya sia sang ginharia'n

sa oloolo.

22 Kag ang mga kasoldadosan nga
manuglumus, magabaha subung sang
kasulgan sa atubangan niya, kag paga-
boongon sila, subung man ang dunganon
nga iya kadampig.
23 Kag sa tapus sang paghiliusa sa

iya, sia magahimo sing limbong, kag

magataklad kag mangingamhanan sa
diyotay nga katawohan.

24 Sa bug-OS nga paghidaet sa mga
bahin nga labing mabungahon sang pro-
binsia magasulud sia kag magahimo sia

sang v/ala paghimoa sang iya mga gini-

kanan, bisan sang mga ginikanan sang
iya mga ginikanan. Pagabahinbahinon
niya sa ila ang inatihan, ang inagaw kag
ang mga mangad. Kag magapasuhot
sia sang iya katuyoan batok sang mga
kababuran, kag ini tubtub sa isa ka
panag-on.

25 Kag magapukaw sia sang iya ku-
sug kag sang iya tagiposoon batok sa
hari sang Bagatnan nga may daku nga
kasoldadosan. Kag ang hari sa Bagat-
nan pagapainiton sa pag-awayan nga
may daku gid kag mabakud nga kasol-
dadosan ; apang indi sia sarang maka-
tindug, kay pagapasuhotan sing mga
katuyoan batok sa iya.

26 Kag ang mga nagakalaon sang iya

mga kalan-on r.ga manamit magaboong
sa iya ; kag ang iya kasoldadosan maga-
baha subung sang isa ka kasulgan kag
madamu ang mga magakapukan nga
mga pilason sa kamatayon.
27 Kag ang tagiposoon sining duha ka

hari pagapahuyohon sa paghimo sing ma-
lain, kag sa palibot sang isa lamang ka
latok magahalambal sila sing butig;
apang ini indi gid magabugana, kay
ang katapusan amo nga sa isa ka panag-
on nga tinapat.

28 Kag magabalik sia sa iya duta nga
may daku nga mangad, kag ang iya ta-

giposoon manginbatok sa katipan nga
balaan.. kag pagahikuton niya ang iya

katuyoan, kag magabalik sia sa iya

duta.

29 Sa dag-on nga tinapat magabalik
sia nayon sa Bagatnan, apang ang iya
katapusan nga pag-ahut indi subung sang
nahauna.

30 Kay magaalabut batok sa iya ang
mga sakayan sa Kitim, kag sia mangin-
maluya ; ugaling maakig sia liwan batok
sa katipan nga balaan, kag pagahikuton
niya ang iya tinotuyo ; kag magapamati
sia liwan sa mga nagabiliya sang balaan
nga katipan.

31 Kag ang mga kasoldadosan nga
ginpadala niya, manginmandadaug, kag
ginmusingan nila ang Puiuy-an nga
balaan, ang kabakuran, kag pagakuhaon
nila ang dayon nga halad, kag pagaisu-
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kid nila ang kalangil-aran, nga nagaka-
bangdanan sang kahapayan.

32 Kagangmga nagalalalis sangkati-
pan, pagaguyuron niya sila sa pagkadi-
matinohoron sa Dios tungud sang mga
oloolo ; apang ang banwa nga nakakilala

sa iya Dios, magapabaskug kag maga-
hikot.

33 Kag ang mga labing maalam sang
banwa, niagahatag sa kadamuan sing

ihibalo ; kag magakalapukan sila sa

hinganiban kag sa dabdab, sa pagkabi-
hag kag sa pangati sa pila ka mga
adlaw.

34 Kag sa iya pagkapukan, pagabuli-
gan sila sing diyot nga pagbulig; kag
magdamu ang magasilimpon sa ila

nga may mga oloolo.

35 Kag ang iban sang mga labing ma-
alam magakalapukan, agiid nga pagiila-

yon sila, kag paninloan sila kag papution
sila tubtub sa dag-on sang katapusan

;

kay ini nga sa panag-on nga tinapat.

36 Kag pagahimoon sang hari ang iya

kabubut-on, kag magapakataas sia kag
magapalabilabi sia sa ibabaw sang ta-

nan nga dios ; batok sa Dios sang mga
dios magahambal sia sing mga maka-
haladluk nga mga butang; kag maga-
bugana sia tubtub nga matuman ang ka-

akig, kay ang natapat nahimo na,

37 Kag wala sia magasapak sa Dios
sang iya mga ginikanan, bisan maga-
sapak sia sang handum sang mga babae,
bisan sa ano nga dios ; kay magapala-
bilabi sia sa ibabaw sang tanan.

38 Apang pagapadungan niya, sa

baylo niya sini, ang dios sang mga ka-
bakuran ; kag ang dios nga wala makilala
sang iya mga ginikanan pagapandugan
niya ini sa bulawan, kag sa pilak, kag sa

mga bato nga malahalon, kag sa mga
butang nga halandumon.

39 Kag sa sini magahikot sia sa mga
duug nga mabakud sang mga kababuran
upud ang isa ka dios nga dumuluong

:

kag sa mga nagapangilala sa iya, paga-
hatagan niya sila sing daku nga himaya
kag pagapagahumoti niya sila sa ibabaw
sang madamu nga katawohan kag paga-
ipamahat niya sa ila ang duta nga
balus.

40 Ugaling sa panag-on sang katapu-
san, ang hari sang Bagatnan magasongo
sa iya, kag ang hari sang Aminhan
magasalakay batok sa iya subung sang
unus, nga may mga kanga, kag mga

manugkabayo, kag madamu nga mga
sakayan ; kag magasulud sia sa mga
kadutaan, kag pagaanawon niya, kag
magaagi sa unhan sia.

41 Kag magasulud sia sa duta nga
mahimayaon, kag magakalapukan ang
madamu nga mga kadutaan ; apang ini

sila magapalalagyo sa iya kamut:ang
Edom kag ang Moab, kag ang mga pa-
nganay sang inanak sang Amon.

42 Kag pagauntayon niya ang iya
kamut sa iban nga kadutaan ; kag indi

makapalagyo ang kadutaan sang Egipto.

43 Kag magagahum sia sa ibabaw
sang mga bahandi nga bulawan kag pilak
kag sa tanan nga mga butang nga halan-
dumon sa Egipto ; ang mga Libiahanon
kag ang mga Kusinhon magasulunud sa
iya mga tikang.

44 Apang ang mga higong sa Sidla-
ngan kag sa Aminhan magapakugmat
sa iya ; kag magagowa sia sa dakung
kaakig sa paglaglag kag sa pagtagudili
sa madamu nga katawohan.

45 Kag pagapatindugon niya ang mga
layanglayang sang iya balay nga hari-

anon sa tunga sang mga kadagatan na-
yon sa bukid sang balaan nga himaya

;

ugaling magakadto sia sa iya katapu-
san kag wala sing sin-o nga magtabang
sa iya."

Ang mga katapusan nga panag*on. Ang mga piaat*

in Dga mga polong.

-jQ " KAG sa sadtong panag-on maga-
i^ tindug si Migel, nga dakung dun-
ganon, nga nagatindug ayon sa mga
inanak sang imo banwa ; kag ini ma-
nginpanag-on sa kalisdanan nga wala
gid sing kaangay kutub nga may mga
katawohan tubtub sadto nga panag-on

;

kag pagaluwason ang imo banwa sa

sadtong panag-on, ang bisan sin-o nga
makita nga nasulat sa tolon-an.

2 Kag madamu sang mga nagakalato-
log sa yab-ok sang duta, nga pagapamat-
on sila, ang iban nga sa kabuhi nga walay
katapusan, kag ang iban nga sa kahuluy-
an kag sa pagkatalamayon nga walay
katapusan.

3 Kag ang mga manginalamon maga-
silidlak subung sang sidlak sang kahawa-
an, kag ang mga nagdalala sa kataru-
ngan sa madamu nga katawohan, maga-
silidlak subung sang mga kabitoonan
sa dayon nga walay katapusan.
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4 Kag ikaw, Daniel, tagoa ang mga
|

polong, kag pat-ini ang tolon-an tubtub i

sa panag-on sang katapusan : maciamu
i

ang magatoon sa iya sing matinatapon,
\

kag magadugang ang kaalam."

5 Niyan ako nga si Daniel nagtulok

;

kag yari karon, nga yara ang iban nga
duha nagatindug ang isa sa sini nga ba-

hin nga pangpang sang suba kag ang isa

sa isa ka pihak nga pangpang sung suba.

6 Kag nagsiling sia sa lalaki nga na-

panaptan sang lino, nga yara sa ibabaw
sang mga tiibig sang suba :

"
l San-o

bala ang katapusan sining mga kalati-

ngalahan ?

"

7 Kag ginpapamatian ko ang lalaki

nga napanaptan sang lino nga yara sa

mga tubig sang suba: ginbayaw niya
ang iya kamut nga too kag ang iya
kamut nga wala sa langit, kag nag;-

sumpa sia tungud sang Nagakabuhi sa

walay katubtuban nga ini manginsa
isa ka panag-on sa mga panag-on kag sa

katunga sa7ig jsa ka panag-on ; kag kon
matapus na ang pag-alaplaag sang ga-

hum sang banwa nga balaan, ining tanan
nga mga butang magakalatuman.

8 Kag ako nalcabati, apang wala ako

makahangup. Kag nagsiling ako :
" Gi-

noo ko ianobala ang maabutan sining
mga butang ?

9 Kag nagsiling sia :
" Lakat-ka, Da-

niel ; kay ining mga polong napanago
kag napamat-inan tubtub sa panag-on
sang katapusan.

10 Madamu ang mga pagatinloan kag
ang mga pagapaputlion, kag mga pagau-
layon ; kag ang mga malautou magabu-
tang sa buhat sang kalainan kag ang
tanan nga mga malauton indi makaha-
ngup, apang ang mga mangin-alamon
makahangup.

1

1

Kag kutub sa panag-on nga paga-
kuhaon ang dayon nga halad kag
kutuh sang pagpasulud sang kalangil-

aran, nga nagakabangdanan sang kaha-
payan may isa ka libo duha ka gatus
kag kasiam.an ka adlaw.

12 Bulahan ang maghulat kag maka-
lambut tubtub sa i&a ka libo tatlo ka
gatus katloan ka libo kag lima ka
adJaw.

13 Kag ikaw, lakat-ka tubtub sa kata-
pusan ; kag magapahuway ka, kag uga-
ling magatindug ka nga sa imo kapala-
ran, sa katapusan sang mga adlaw."

SI OSEAS.

Hinalimbawa nga paghiupud ni Oseas sa isa ka ba-

bae nga makihilahion.—Pagdiwata kag pagka-

dunot ni Israel.—Mga paliug kag mga
panaad sa pagpatawad.

1ANG polong ni lehoba, nga nag-abut
kay Oseas, nga anak ni Beeri, sa mga

kaadlawan ni Osias, ni lotam, ni Akas
kag ni Esekias, nga mga hari sa luda,

kag sa mga kaadlawan ni leroboam, nga
anak ni loas, nga hari sa Israel.

2 Sa pamuno sang polong ni lehoba
kay Oseas, nagsiling si lehoba kay O-
seas :

" Lakat-ka, kuha-ka sing isa ka ba-

bae nga makihilahion, kag sing mga
anak sang pagpangiahi ; kay ang duta
nagapanglahi sing bug-os gid, nga na-

gabiya kay lehoba."

3 Kag nagkadto sia, kag ginkuha niya
§i Gomer, nga anak nga babae ni Dibla-

im ; kag nagpanamkon sia kag nag-anak
sia sa iya sing isa ka anak nga lalaki.

4 Kag nagsiling sa iya si lehoba

:

Hingalani sia kay lesreel* ; kay sa indi

madugay, pagasilotan ko ang balay ni

lehu bangud sang dugo nga naula sa Is-

reel, kag pagapauntaton ko ang ginhari-

an sa balay ni Israel.

5 Kag mahanabu, sa sadtong adlaw
nga pagabalion ko ang pana ni Israel sa
nalupyakan ni lesreel.

6 Kag nagpanamkon pa sia kag nag-
anak sing isa ka anak nga babae ; kag sia

nagsiling sa iya :
'* Hingalani sia kay Lo-

ruhamaf ; kay indi na gid ako magapa-
dayon sa pagkalooy sa balay ni Israel,

sa bagay nga pagapatawaron ko sila

sing bug-os.

* lesreel, ang Dios magasabwag.
t Lo-ruhama, indi hinigugma sia.
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7 Apang sa balay ni luda magakalooy
ako, kag pagaluwason ko sila tungud kay
lehoba nga ila Dios ; kag indi ko sila

pagluwason sa pana, bisan sa hiiigani-

ban, bisan sa inaway, bisan sa mga ka-

bayo, bisan sa mga manugkabayo."
8 Kag ginlutas niya si Lo-ruhama ; kag

nagpanamkon sia kag nag-anak sing isa

ka anak nga lalaki

;

9 Kag si lehoba nagsiling : "Hingalani
sia kay Lo-ami* ; kay kamo indi among
akon banwa, bisan ako ang inyo Dios".

10 Walay sapayan, ang kadamuon
sang mga inanak ni Israel manginsu-
bung sang balas sang dagat, nga indi

sarang masukub, bisan maisip. Kag ma-
hanabu, nga sa diin ginsiling sa ila

:

"Indi kamo akon banwa," pagaisiling

sa ila :
" Mga anak kamo sang Dios nga

buhi."
11 Kag ang mga inanak ni luda

kag ang mga inanak ni Israel pagati-

punon sila sing tingub, kag magapalatin-
dug sila nga sa ila sing isa ka pangolo,

kag magatalaklad sila gikan sa duta

;

kay daku ang kaadlawan ni lesreel.

2HINGADLI-ninyo ang inyo mga
utud nga si Amif, kag ang inyo mga

utud nga babae nga si Ruhama.J
2 Pakigkasaba-kamo sa inyo iloy, pa-

kigkasaba-kamo; kay sia indi among
akon asawa, bisan ako ang iya bana

;

kag nga kuhaon niya ang iya mga pag-
pakighilahi sa iya nawung, kag ang iya

mga pagpakighilawas sa tunga sang iya

mga dughan,
3 Basi pa nga ako mag-uba sa iya nga

manginhubo sia, kag nga pagbayaan ko
sia subung sang sa adlaw sang iya pag-
katawo, kag paghimoon ko sia subung
sang kahanayakan, nga manginkaangay
s^a sang kigas nga duta, kag patyon ko
sia sa kauhaw.

4 Indi man magakalooy ako sa iya

mga anak, kay mga anak sila sa mga
pagpakighilahi

;

5 Kay ang ila iloy nagpakighilahi, nga
ang nagpanganak sa ila nagpakahuya sa

iya ; kay nagsiling sia :
" Magalakat ako

sa olehe sang akon mga manughigugma,
nga nagahalatag sa akon sang akon ti-

napay kag sang akon tubig, sang akon

* Lo-ami, indi akon banwa.
t Ami, akon banwa.
i Ruhama, hinigugma sia.

bulbul kag sang akon lino, sang akon lana
kag sang akon ilimnon."
6 Tungud sini yari karon, ako maga-

takup sang imo dalan sing mga tunok.
Pagakudalan ko sia nga may kuta kag
indi niya makita ang iya mga banas.

7 Magasunud sia sa iya mga nahagug-
maan, kag indi niya sila malambut : pa-
gapangitaon niya sila, kag indi niya sila

makita. Kag magasiling sia :
" Magala-

kat ako kag magabalik ako sa akon na-
hauna nga bana ; kay niyan labing ma-
ayo sia sa akon sang karon."

8 Kag sia wala magpangilala nga ako
nagahatag sa iya sang trigo, kag sang
alak, kag sang lana, kag sang pilak, nga
ginpadamu ko sa iya kag sang bulawan,
nga ginagamit nila kay Baal.

9 Ngani, pagapabalikon ko, kag paga-
kuhaon ko liwan ang akon trigo sa iya

panag-on, kag ang akon alak sa iya dag-
on sang patubas ; kag pagaagawon ko
ang akon bulbul kag ang akon lino, nga
ginatabon sang iya kahubo.

10 Kag karon pagabuksan ko ang iya

kahuluy-an sa atubangan sang mga mata
sang iya mga manughigugma kag walay
sin-o nga magaluwas sa iya sa akon
kamut.

11 Kag pagapauntaton ko ang tanan
niya nga mga kalipayan, ang iya mga
piesta, ang iya mga lati, kag ang iya m.ga

sabado, kag ang tanan niya nga mga pi-

esta nga pinat-in.

12 Kag pagahapayon ko angiyapinu-
no sang ubas kag ang iya igera, nga
nahanungud sa ila nagsiling sia : "Ini sila

among akon sohol, nga ginahatag sa

akon sang akon mga manughigugma kag
pagahimoon ko sila nga talon, kag paga-

kaonon sila sang mga kasapatan sang
latagon.

13 Kag pagasilotanko sia bangud sang
mga adlaw sang mga Baal, nga sa ila

nagpasunog sia sing pahamut, kag nag-

pamuni sia sang iya singsing, kag sang

iya kolintas kag naglakat sia sa olehe

sang iya mga manughigugma, kag nalipat

sia sa akon, siling ni lehoba.

14 Ngani, yari karon, pagalugpayon ko
sia, kag pagadal-on ko sia sa kahanaya-
kan, kag magahambal ako sa iya tagi-

posoon.

15 Kag kutub niyan pagahatagan ko
sia sang iya mga kaubasan, kag sang na-

lupyakan sa Akor n|a gawang sa pag-
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laum, kag didto magaambahan sia su-

bung sang sa mga adlavv sang iya pagka-
pamatan-on, kag subung sang sa mga
adlaw sang iya pagtaklad gikan sa duta
sa Egipto.

I6 Kag mahanabu, sa sadtong panag-
on, siling ni lehoba, nga pagatawgon
mo ako :

'* Bana ko," kag ir.di ka na ma-
gatawag sa akon :

" Agalon ko."

1/ Kay pagakuhaon ko sa iya baba ang
mga ngalan sang mga Baal, kag indi na
pagahingadlan sila sa ila mga ngalan.

1

8

Kag magapakigkatipan ako sa ila,

sa sadtong adlaw, upud sa mga kasapatan
sang latagon, kag upud sa mga kapispi-

san sang langit, kag upud sa mga naga-
guyud sa duta ; kag pagabalion ko kag
igapalayo ko sa duta ang pana, ang hi-

nganiban, kag ang inaway ; kag pagapa-
tologon ko sila nga mga malig-on.

19 Kag pagakaslon ko ikaw sa akon
sa gihapon ; kag pagakaslon ko ikaw sa
akon sa katarungan, kag sa paghukom,
kag sa kolooy kag sa mga kahinoklog.

:o Kag pagakaslon ko ikaw sa akon
sa pagkatutum, kag pagakiialahon mo si

lehoba.

21 Kag mahanabu, sa sadtong adlaw,
nga magasabat ako, siling ni lehoba, ako
magasabat sa mga langit, kag sila maga-
salabat sa duta

;

22 Kag ang duta magasabat sa trigo,

kag sa duga sang ubas, kag sa lana, kag
sila magasalabat kay lesreel.

23 Kag pagaitanum ko sia nga sa akon
sa duta, kag magakalooy ako kay Lo-ru-
hama; kag magasiling ako kay Lo-ami

:

"Banwa ko ikaw "
; kag sia magasiling

sa akon :
" Dios ko."

O KAG nagsiling sa akon si lehoba

:

*^ " Lakat-ka liwan, higugma-ka sa isa

ka babae nga hinigugma sang isa ka upud,
kag makihilawason, subung sang gugma
ni lehoba nga sa mga inanak ni Israel

;

nga sila man nagabalikid sa mga liwan
nga mga dios kag nagahiligugma sang
mga torta sang ubas nga binulad."

2_Busa, naangkon ko sia nga sa akon
tungud sa napulo kag lima ka siklo nga
pilak kag isa ka homer kag isa ka letek
nga sebada.

3 Kag nagsiling ako sa iya :
" Ikaw ma-

gapuyo nga matalupangdon sa akon sa
madaniu nga mga adlaw : indi ka mag-
pakighilawas, indi ka manginiya sang

iban nga lalaki ; kag magahimo ako sing
subung man sa imo."

4 Kay sa madamu nga mga adlaw
magapuluyo ang mga inanak ni Israel
nga wala sing hari kag wala sing dunga-
non, wala sing halad kag wala sing
larawan, wala sing epod, bisan terapim»

5 Sa olehe magabalalik ang mga ina-
nak ni Israel kag magapalangita sila

kay lehoba, nga ila Dios, kag kay
Dabid, nga ila hari ; kag magadalangup
sila nga nagakulurug kay lehoba kag sa
iya kaayoj sa palaabuton nga mga
adlaw.

Si Israel kag si luda ginpamahug sila sa silot

tungud sang iia pagkadimatinahoron sa Dios.

Pagkadimaalam kag kalainaa sang banwa.

4PAMAT1I-NINYO ang polong ni
lehoba, mga inanak ni Israel. Kay

si lehoba nagapakigkasaba sa mga pu-
muluyo sang duta; kay walay kama-
topran, bisan bugay, bisan pagkilala sa
Dios, sa duta.

2 Wala na kondi ang pagsumpa la-

mang sing butig, pagbutig, pagpatay,
pagpangawat kag pagpakighilawas : gi-

nahimo nila ang paglugus, kag ang dugo
nga naula nagasulungo sa dugo.

3 Tungud sini nagalalaw ang duta,
kag bisan sin-o nga nagapuyo sa iya,

ginalapyo pati ang mga kasapatan sang
latagon kag ang mga kapispisan sang
langit, kag pati pa ang mga kaisdaan
sang dagat nagakaladula.

4 Walay sapayan, nga walay bisan
sin-o nga magsuay kag bisan sin-o nga
magsabdong ; kay ang imo banwa su-
bung sia sang mga nagasuluay sa saser-
dote.

5 Nagakasandad ka sa adlaw ; bisan
pa ang manalagna nga upud sa imxO na-
gakasandad sa gab-i, kag pagalaglagon
ko ang imo iloy.

6 Ginalaglag ang akon banwa, kay
kulang sia sing pagkilala. Tungud kay
ginsikway mo ang pagkilala, pagasik-
wayon ko man ikaw, nga ikaw indi na
nianginsaserdote nakon. Tungud kay
ginkalimtan mo ang kasogoan sang imo
Dios, ako man magakalipat sa imo mga
anak.

7 Sono sa ila pagkadamu, subung
man nagapalakasala siia batok sa akon

;

pagabaylohon ko ang ila himaya sa
kahuUiy-an.
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8 Nagakalaon sila sang halad iungud

sang sala sang akon banwa, kag ang ila

handum nagahuyog sa iya kalautan.

9 Subung sang banwa manginamo
man ang saserdote ; kag pagasilotan ko
sila bangud sang iya dalanon, kag paga-

bayaran ko ang tagsatagsa, sono sang iya

mga binuhatan.
10 Magakalaon sila, apang indi sila

magakalabusug ; magapalanlahi sila,

apang indi sila magadamu, kay nag-

biliya sila kay lehoba, nga nagauntat sa

pagsapak sa iya.

11 Ang panghilahe, ang alak kag ang
duga sang ubas nagakuluha sang tagipo-

soon.
12 Ang akon banwa nagapalamang-

kot sa iya kahoy, kag ang iya sungkud
na&asabat sa iya; kay ang espiritu sang
mga pagpanghilahi nagapatalang sa iya,

kag nagapalanghilahe sila, nga naga-

buiag sa ila Dios.

13 Sa mga putokputokan sang mga
bukid nagahalalad sila, kag sa ibabaw
sang mga bakolod nagasulunog sila sing

pahamut ; sa idalum sang mga alon, kag
mga alamo, kag mga olmo, liga maayo
ang ila landong. Ngani, ang ila mga
anak nga babae nagapalanghilahe, kag
ang inyo mga umagad nga babae mga
makihilawason.

14 Indi ako magasilot sang inyo mga
anak nga babae kon magpalanghilahe
sila, bisan sa inyo mga umagad nga
babae, kon magpaiakighilawas sila ; kay
sila gid nagapain kaiipud sang mga
bigaon, kag nagahalalad sila upud sang
mga babae nga nahalad sa panglahe.

Ini nga banwa wala makahangup ; na-

gadalagan sia sa iya kapahamakan.
15 Konmagpakighilahe ka, Israel, nga

indi makasala si luda : kag indi kamo
magsuliilud sa Gilgal, bisan magtalak-
lad-kamo sa Bet-aben, bisan magsu-
lumpa kamo :

" Magkabuhi si lehoba."
16 Kay si Israel among dimahagiipon,

subung sang dimahagupon nga bakia

nga tinday sang baka. Karon maluyag
si lehoba magpahalab sa ila, subung
sang kordero sa kalaparan.

17 Si Epraim natapik sa mga dios-

dios
;
pabayai sia.

18 Ang ila ilimnon nadunot ; naga-
tugyan sila sa pagpalanghilahi ; ang ila

mga taming nagahiligugma kag naga-
pakari sang kahuluy-an.

19 Ginhigot s!a sang hangin sa iya

mga pakpak, kag pagapakahuy-an sila

bangud sang ila mga halad.

Ang mga diin^anon kag ang mga saserdote ginpanab-

dcng kag ginpanlaygayan sa paghinulsul.

iVlGA saserdote, parnatii-ninyo ini

;

kag talalupangud-kamo, balay ni

Israel ; kag kamo, balay sang hari,

dululungug-kamo ; kay batok sa inyo
ang paghukom, kay nanginsiod kamo sa

Mispa kag sapyaw nga ginladlad sa

ibabaw sang Tabor.
2 Tungud sang ila mga halad gin-

himo nila ang ila pagkadimatutum nga
labing madalum, kag pagasilotan ko
sila nga tanan.

3 Ako nakakilala kay Epraim, kag si

Israel indi natago sa akon ; kay karon
oh Epraim, nagpanghilahe ka

; gindag-
taan si Israel.

4 Ang ila mga binuhatan indi naga-
tugut sa ila sa pagbalik sa ila Dios, kay
ang espiritu sa pagpanghilahe yara sa

su'ud nila, kag wala sila nagakilala kay
lehoba.

5 Kag ang palabilabi ni Israel naga-
pamatuud batok sa iya gid nawung;
hoo, si Israel kag si Epraim magakala-
sandad sa ila kalautan: magakasandad
man ang amo nga si luda upud sa ila,

6 Upud sa ila mga obeha kag upud sa

ila mga baka magalalakat sila sa pag-

pangita kay lehoba, apang indi nila sia

makita ; sia nagapalayo sa ila.

7 Nagahilimo sila sing mabudhion
batok kay lehoba, kay mga anak nga
dumuluong ginapalanganak nila ; karon
ang isa ka bulan magahalonhon sa ila,

sa ila ksg sa ila mga kaugalingon.

8 Palahuni-kamo sing sungay sa

Gibea, sang budyong sa Rama , silingit-

kamo sa Bet-aben. iAng kaaivay sa olehc

nimo, oh Benyamin.

!

9 Si Epraim pagahapayon sa adlaw
sang pagsabdong; sa tunga sang mga
kabikahan ni Israel ginapakilala ko ang
kamatooran.

10 Ang mga dunganon sa luda su-

bung sila sang mga nagahalm sang mga
dulunan. Subung sang tubig pagaiula

ko sa ibabaw nila ang akon kaakig.

11 Si Epraim ginpigos, gintistisan sa

paghukom, kay indi nagasunud sia kon-
di sa olehe sang sogo nga luyag niya.

12 Kag ako subung sang sipit kay
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Epraim, kag subung sang bukbuk sa
balay ni luda.

13 Kag nakita ni Epraim ang iya
balatian, kag ni luda ang iya pilas ; kag
nagakadto si Epraim sa Asur kag naga-
padala sa isa ka liari nga nagaapiu sa

iya ; apang ini sia indi sarang makaayo
sa inyo, bisan makabolong sa inyo sang
inyo pilas.

14 Kay ako magamanginsubu.ng sang
leon kay Epraim, kag subung sang
tutuy sang leon sa balay ni luda. Ako,
ako magaagaw, kag rnagalakat ako

;

kag pagadalhon ko kag wala sing sin-o

nga makaluwas.
15 Magalakat ako, kag magabalik

ako sa akon duug, tubtub nga raagbat-
yag sila nga mga makasasala, kag maga-
palangita sila sang akon nav/ung : sa ila

kalilisdan magapangita sila sa akon.

6" KARI-KAMO," magasililing sila,

"kag magbalalik-kita kay lelioba;

kay sia nagtukub, apang pagabulngon
niya kita ; nagpilas sia, apang sia ma-
gabugkos.

2 Magahatag sia sa aton sing kabnhi
sa duha ka adlaw ; sa ikatlo ka adiaw
pagapabangonon kita niya, kag maga-
kalabuhi kita sa atubangan niya.

3 Niyan nagakilala kita, kag maga-
paladayon kita sa pagkilala kay le-

hoba. Ang iya gulovvaan malig-on,
subung sang iya sang pamanagbanag,
kag m,agaabut sia sa aton subung sang
bugana nga ulan, subung sang ulan nga
tingin-ot nga nagabunyag sang duta."

Adg pagkadimapadayonoa, an^ pagkadagwayanon
kag ang pagkadimatinoohon ni Israel.

4 I Ano bala ang pagahimoon ko sa
imo, Epraim? i Ano ang pagahimoon
ko sa imo, oh luda ? Ang inyo gugma
subung sang gal-um sang kaagaiion, kag
subung sang tun-og nga nagakapanas
kutub sa kaagahon.

5 Tungud sini ginautud ko sila, tu-

ngud sang manalagna, sa mga polong
sang akon baba ginapatay ko sila ; kag
ang imo mga p3ghukom magagulo-
wa subung sang kapav/a.

6 Kay ginkaluyagan ko ang pagka-
looy kag indi ang halad, kag ang pagki-
lala sa Dies labi pa sang mga halad nga
sinunog.

7 Apang sila, subung kay Adam,

nagalalapas sang katipan ; didto naga-
hilimo sila sing mabudhion gid batok sa

akon.
8 Ang Galaad, banwa sang' mga

manugbuhat sing kalautan, puno sang
mga dagta sang dugo.

9 Kag subung sang mga nagakaladto
nga pinanung sa paghulat sa isa ka
tawo, subung sini ang paghiliutud sang
mga saserdote : sila nagapnmono sa

dalan, nga nagapadulongsa Sikem ; kay
ginahimo nila ang sala nga dulamtan.

10 Sa balay ni Israel ginatan-aw ko
ang makakulugmat: yadto didto ang
pagpanghilahe ni Epraim. Ginahigkoan
si Israel.

11 Sa imo man, luda, napat-in na ang
isa ka ani nga sa oras nga pagapaba-
likon ang mga bihag sang ak m banwa.

7 SANG buut ako magbulong kay
Israel, niyan ginapahayag ang ka-

lautan ni Epraim kag ang mga kalainan

sa Samar.a ; kay nagahilimo sila sing

limbong: ugaling nagaabut ang ma-
kawat, ang pinanung nagapanghublas sa

mga dalan.

2 Kag wald nagasiiiling sila sa ila

tagiposoon, nga akon ginapanumdum
ang tanan nila nga kalainan : karon
ginalibutan sila sang ila mga binuhatan

;

j-^ara sila sa atubangan sang akon na-

wung.

3 Sa ila kalainan ginalipay nila ang
hari, kag ang mga dunganon, sa ila mga
kabutigan.

4 Sila nga tanan nagapanugyan sa

pagpakighilawas ; subung sila sang da-

pug nga ginatutdan sang manugtinapay,
nga magauntat sia sa pagdabdab sa

tapus nga mahimo niya ang linamas,

tubtub nga magkumbo.

5 Sang adlaw sang anion hari, nagba-
latian ang mga dunganon sa hilanat

sang alak. Ang tagsatagsa nagauntay
sang iya kamut sa mga mayubiton.

6 Kay, sa ila pagpuot, nagaalaman
sila sang ila tagiposoon, kaangay sang
isa ka dapug, sa ila mga padugidugi

:

nagatolog sa bug-os nga gab-i ang
ila manugtinapay ; sa aga pinadukut sia

subung sang kalayo nga nagadabdab.

7 Sila nga tanan nagadabdab, subung
sang isa ka dapug, kag nagahalalunhon
sila sang ila mga hukom. Nagakalapu-
kan ang tanan nila nga mga hari.
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Walay !sin-o sa ila nga magpanawag
sa akon.

8
i
Epraim ! Nagasamo sia sa mga

banwa : si Epraim among torta nga
wala mabaliskad.

9 Ginahalunhon sang mga dumuluong
ang iya kusug, kag sia wala makapangi-
lala sini : kag bisan pa ang mga uban
ginasab-ug sa ibabaw niya, kag sia wala
makapangilala sini.

10 Kag ang palabilabi ni Israel maga-
pamatuud batok sa iya guya ; kag wala
sila magabalalik kay lehoba, nga ila

Dios, kag wala magapangita sila sa iya

bisan pa sining tanan.

11 Kag si Epraim subung sangsalam-
pati nga kulangkulang nga wala sing

tagiposoon ; nagapalanawag sila sa

Egipto, kag nagakaladto sila sa Asur.

12 Sang nagapalakadto sila, paga-
humlaron ko sa ibabaw nila ang akon
pukot, kag pagapanghulugon ko sila

subung sang sa mga kapispisan sang
lungit

;
pagapanilotan ko sila, sono sang

nabatian sa ila mga katilingban.

13 i
Kailo sila, kay nagapalagyo sila

sa akon 1 Kalaglagan sa ibabaw nila,

kay naglalalis sila batok sa akon.
Pagatubson ko sila, apang sila naga-
halambal sing mga butig batok sa akon,

14 Kag wala sila magapalanawag sa

akon sa ila tagiposoon, apang nagaulu-
wang sila sa ibabaw sang ila mga
higdaan; nagatilipon sila nga malapit sa
trigo kag sa duga sang ubas ; nagapalayo
sila sa akon.

15 Kag ginatudloan ko sila, gina-
pakusug ko ang ila mga butkon, apang
batok sa akon nagapamalandong sila

sing malain.

16 Nagabalalik sila, spang indi sa
Labing - Mataas. Subung sila sang
pana nga malimbongon. Magakalapu-
kan ang ila mga dunganon sa hingani-
ban, bangud sang kaakig sang ila dila;

tungud sini manginiligoon sila sang
kaladlawan sa duta sang Egipto.

Aas silot malapk aa.

8IBUTANG sa imo baba ang bud-
yong. Magaabiii ang kaaway su-

bung sang agila sa ibabaw sang Balay ni

lehoba, kay ginalalapas nila ang akon
katipan kag nagalalalis sila batok sa

akon kasogoan.

2 Sa akon magasingit sila: "Diosko,
ginakilala ka namon, kami, Israel."

3 Ginalas-ayan si Israel sang maayo

;

ang kaaway magalagas sa iya.

4 Sila nagahilimo sing mga hari,

apang indi tungud sa akon : nagahilimo
sila sing mga dunganon, apang ako
wala makahibalo sini. Sa ila pilak
kag sa ila bulawan naghilimo sila sing
mga diosdios nga sa ila, agud nga
pagpangutdon sila.

5 Ang imo tinday sang baka gina-
las-ayan ako, oh Samaria. Nagadabdab
ang akon kaakig batok sa ila. i Tubtub
bala san-o nga wala sila makasarang sa
paghiilat sang pagkawalay sala ?

6 Kay sia nagagikan man kay Israel

:

ang isa ka panday ang naghimo sa iya
nga indi sia dios, kay pagapihakpihakon
ang tinday sang baka sang Samaria.

7 Kay nagasab-ug sila sing hangin,
kag ang alimpulos pagaanihon nila:

wala sila sing trigo sa uyas ; ang liso

wala sing harina, kagkon may yara sia,

ang mga dumuluong magatololon sa

iya.

8 Gintolon si Israel : karon gid yara
sila sa tunga sang mga katawohan, su-

bung sang butang nga wala na sing
kanamit.

9 Kay ining mga banwa nagatalaklad
sa Asur ; ang asno nga talonon nagaisa-
isa lamang. Tungud sang mga dolot si

Epraim nagaankon sing rnga gugma.
10 Bisan pa nagahimo sila sing dolot

sa tunga sang mga katawohan, karon
pagatipunon ko sila, kag magasugud
sila sa pagkupos sa idalum sang lulan

sang hari sang mga dunganon.
11 Kay nagapadam.u si Epraim sing

mga halaran nga sa pagpakasala, ang
mga halaran magapakasala sa iya.

12 Bisan pa magsulat ako sa iya sang
mga dalagku nga mga butang sang akon
kasogoan, ginakabig nila sila subung
nga butang nga dumuluong.

13 Nahanungud sa mga halad sang
akon mga dolot nagahalalad sila sing

unud, ugaling nagkalaon sila sa iya. Si

lehoba wala magakahamuut sa ila. Ka-
ron makadumdum sia sang ila kalau-

tan, kag magasilot sia sang ila sala.

Sila magabalalik sa Egipto.

14 Nagkalipat si Israel sang naghimo
sa iya, kag nagpatindug sia sing mga
balay nga harianon kag si luda nagpa-
damu sing mga banwa nga mabakud;
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apang magapadala ako sang kalayo sa

iya mga banwa kag magahalonhon sia

sang ila mga balay nga harianon.

Ang sala ni Israel kag ang iya mga bunga.

9INDI ka magkalipay, oh Israel, tub-

tub nga maglumpat ka sa kalipay,

subung sang mga banwa ; kay nagpang-
hilahe ka, nga nagpalayo ka sa imo
Dios : naghigugma ka sang sohol sang
kahigkoan sa ibabaw sang tanan nga
linasan sang trigo.

2 Ang linasan kag ang ipitan, indi

makapakaon sa ila ; kag ang duga sang
ubas magadaya sang ila paglaum.

3 Indi sila magapuluyo sa duta ni

lehoba ; magabalik si Epraimsa Egipto,
kag sa Asur magakalaon sila sing mga
mahigko.

4 Indi na sila magaulula sing halad
nga ilimnon nga alak kay lehoba, kag
ang ila mga halad indi na manginkaha-
mut-an sa iya. Sila magamanginsubung
sa ila sang tinapay sang lalaw nga ang
tanan nga nagakaon sa iya manginma-
higko. Kay ang tinapay nila mangin
sa ila kabuhi ; indi magasulud sia

sa Balay ni lehoba.

5 I Ano bala ang inyo pagahimoon sa

adlaw sang piesta nga pinat-in kag sa

adlaw sang piesta ni lehoba ?

6 Kay, yari karon, nagataliwan sila

bangud sang kahapayan ; ang Egipto
magatipon sa ila, ang Nop magalubung
sa ila. Ang tanan nga ginapangita sa

bili sang pilak pagaangkonon sia sang
dalamo; ang sapinit magatubo sa ila

mga layanglayang.

7 Nagaalabut ang mga adlaw sang pag-
silot, nagaalabut ang mga adlaw sang
balus. Pagakilalahon ini ni Israel. Ku-
langkulang ang manalagna, nagasala
ang lalaki nga binugnaan, bangud sang
kadamuon sang imo kalautan kag sang
imo daku nga pagkakaaway.

8 Yara sa pagpanilag si Epraim sa
ihan, labut pa sa akon Dios : ang mana-
lagna among siod sang mangangayam
sa tanan niya nga mga dalanon, kag
pagkakaaway sa Balay sang iya Dios.

9 Naghilimo sila sang ila kaduluntan
nga madalum, subung sang sa mga ad-
law sa Gibea. Magadumdum sia sa ila

kalautan
;
pagasilotan niya ang iya mga

sala.

10 Subung sang ubas sa kahanayakan

nasapwan ko si Israel : subung sang una
nga igo3 sa isa ka igera sa iya pamu-
no nakita ko ang inyo mga g'nikanan.
Sila nagkadto sa Baal-Peor, kag nagpain
sila nga sa kahuluy-an, kag nanginkala-
ngilaran sila subung sadtong ginhili-
gugma nila.

11
j Epraim! Ang ila himaya maga-

lupad subung sang pispis; wala na sing
pagkatawo, wala sing pagbusung, wa-
la sing pagpanamkon.

12 Kag kon magsagud sila sang ila

mga anak, pagadumilian ko siia sing
mga tawo. Hoo

; j kailo sila ; kon ako
sa ila magpalayo

!

13 Si Epraim, sono sang akon gina-
tan-aw sa Tiro, nga napahamtang sa iya
matam-is nga puluy-an; apang si Epraim
dapat nga magpagowa sang iya mga
anak nayon sa manugpatay.

14 1 Hatagi sila, oh lehoba !
,; ano bala

ang imo pagaihatag sa ila ? Katagi sila
sing tiyan nga nagaholog, kag mga soso
nga mamala.

15 Ang tanan nga kalainan nila yara
sa Gilgal ; kay didto nagdumut ako sa
ila. Tungud sang kalainan sang ila

mga binuhatan pagasobolon ko sila sa
akon Balay. Indi na gid ako magahi-
gugma sa ila. Ang tanan nila nga mga
dunganon mga malalison.

_
16 Si Epraim ginpilas : nagmala ang

iya gamut, indi na magabunga sila; bi-
san pa magpalanganak sila, ako maga-
patay sang bunga nga hinandum sang ila

tiyan.

17 Ang akon Dios magasikway sa ila,

kay sila wala magapalamati sa iya, kag
magatalalang sila sa tunga sang mga
katawohan.

•j/^ ANG Israel among isa ka mada-
•^ bung nga kaubasan, nga nagapa-
munga nga sa iya lanmng. Sono sa
kadamuon sang iya bunga, ginapadamu
niya ang mga halaran ; sono sang man-
gad sang iya duta, ginapamangad nila

ang ila mga larawan.

2 Madanlogangila tagiposoon. Karon
mabilang sila nga mga makasasala
magaguba sia sang ila mga halaran,
magahapay sia sang ila mga larawan
nga hahgi.

3 Kay nagasililing sila karon :
" Wala

na kami sing hari, kay wala kami maga-
kahadluk kay lehoba, kag iano bala
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ang pagahimoon sang hari tupgad sa

amon ?
"

4 Nagamitlang sila sing mga polong;

nagasulumpa sila sing butig, naga-

hilimo sila sing mga katipan; ngani,

ang paghukom nagatubo subung sang

hilamon nga makahililo sa mga Idas sang

latagon.

5 Bangud sang mga bakiya nga tinday

sang baka sa Bet-aben, magakalahadluk

ang mga pimiuluyo sa Samaria : kay sa

iya ang iya banwa may lalaw, kag ang

iya mga saserdcte, nagakalasadya

bangud sa iya, bangud sang iya himaya,

nga nagapalayo sa iya.

6 Kag pagadal-on pa s'a sa Asur,

subung nga dolot sa hari nga si lareb.

Si Epraimpagapakahuy-an,kagsi Israel

pagapakahuy-an sa iya laygay,

7 Ang Samaria nadula, upud ang iya

hari, subung sang bukal sa ibabaw sang
kadaygan sang mga tubig.

8 Pagapanlaglagon ang mga mataas
nga duug sa Aben, sadtong sala

^
ni

Israel. Magatubo sa ibabav/ sang iya

mga halaran ang mga tunok kag ang
mga sapinit. Niyan magasililing sila sa

mga bukid :
" Tabuni-ninyo kami "; kag

sa mga kabakuluran: " Kalapukan-kamo
sa ibabaw namon."

9 Kutub sang mga adlaw sang Gibea
nagpakasala ka, oh Israel. Didto sila

nagduliiiog. Wala sia makalambut sa

ila sa Gibea, ang inaway nga ginhimo
batok sang mga anak sang kalautan.

10 Busa, pagasilotan ko sila sono
sang akon luyag ; kag ang mga banwa
raagatilipon batok as ila, kon sila

pagaipangaid sa ila duha ka kalautan.

11 Si Epraim among bakiya nga
tinday sang baka nga nahagup, nga mahi-
gugmaon sa paglinas ; kag ako nagaagi

tipud ang akon singkazv sa ibabaw sang
iya matahum nga tingkoy : pagatakdan
ko si Epraim, si luda magadaro, si

lakob magapakaras sa iya.

12 Talanum-kamo nga sa inyo sa

katarungan, alani-kamo sono sang
bugay. Bungkagon-ninyo sa pagdaro.

Kag among panag-on sa pagpangita kay
lehoba, tybtub nga magaabut sia, kag
nga ipasagahay sa inyo ang ulan sa

katarungan.

13 Nagadalaro kamo sing kalainan,

nagaalani kamo sing dikatarungan,
nagakalaon kamo sang bunga sang
butig ; kay nagasalig ka sa imo dala-

non, sa kadamuon sang imo mga tinawo
nga maisug.

14 Kag sa imo mga banwa maga-
tindug ang kinagaliud, kag ang tanan
mo nga mga kabakuran pagahapayon,
subung sang paglaglag ni Salman kay
Bet-arbel sang adlaw sang inaway: ang
iloy ginlinas upud sang mga anak.

15 Yari karon ang pagahimoon ni

Bethel sa inyo, bangud sang kalainan
sang inyo kalainan. Sa pamanagbanag
pagalaglagon, pagalaglagon ang hari sa

Israel.

Piigkadimatagiibaluson ni Israel.—Mga pabus

kag mga panaad.

-l
"I
SANG si Israel bata pa, ako naghi-

I i gugma sa iya, kag gikan sa Egipto
gintawag ko ang akon anak.

2 Sono sang pagtawag sang mga ma-
nalagna sa ila, sila nagpalalayo sa

atubangan nila ; sa mga Baal nagaha-
lalad sila, sa mga larawan nga tinigban,

nagapasunog sila sing pahamut.
3 Ako nagtudlo sa paglakat kay

Epraim, nga ginauyatan ko sia sa akon
mga butkon, apang wala sila magkilala
nga ako nag-ayo sa ila.

4 Ginbihag ko sila nga may mga
lubid nga tawohanon, nga may mga
lubid sa gugma. Nanginsubung ako
sa ila sang nagahayaw sang singkaw
sa ibabaw sang ila mga sulang,_ kag
ginpakaon ko sia sing malum-ok gid.

5 Indi sia magabalik sa duta sang
Egipto, kag ang amo gid nga si Asur
among iya hari, kay nagadumili sia sa

pagbalik sa akon

;

6 Kag nagakaholog ang hinganiban sa

ibabaw sang iya mga kabanwaanan,
kag pagaupuron niya ang iya mga pintal

kag pagahalonhonon niya sia bangud
sang ila mga laygay.

7 Apang ang akon banwa natingub

sa iya paglalis batok sa akon : bisan pa
ginatalawag sia nga sa Labing-Mataas,
wala sing bisan sin-o nga magadayaw sa

iya.

8 c Paano bala ang pagbiya ko sa imo,
oh Epraim, pagaitugyan ko ikaw,

Israel ? i Paano bala ang pagbiya ko sa

imo subung sang sa Adm.a? i Pagahi-
moon ko ikaw subung sang Seboim?'
Ang akon tagiposoon nagabaliskad sa

suliid nakon; nagadalabdab sing tingub

ang tanan nakon nga mga pagkalooy.
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9 Indi ko pagahikuton ang kasingkal

sang akon kaakig, kag indi ako maga-
balik sa paglaglag kay Epraim : kay
Dios ako, kag indi tawo ; Balaan ako
sa tunga nirao, kag indi ako magaabut
sa kaakig.

10 Magalalakat sila sa olehe ni lehoba.

Sia magaima subang sang leon ; kay
magaima sia, kag ang iya mga anak
maeadalangup sing dalidali gid gikan
sa Dagat.

11 Magadalangup sila sing dalidali

gid gikan saEgipto, subung sang pispis

kag gikan sa duta sa Asur, subung
sang salampati ; kag pagapapuyo-on ko
sila sa ila gid nga raga balay, siling ni

lehoba.

Kasaba oi lehoba kay luda kag kay Israet.

if) GINALIBUTAN ako ni Epraini
1^ sang mga butig, kag ang balay ni

Israel sang daya. Kag si luda dimapi-
nadayonon sa Dios, sa Balaan nga ma-
tutum.

2 Si Epraim nagapahalab sa hangin,
kag nagasunud sia sa hangin sa Sidla-

ngan: nagapadamu sia sa adlawadlaw
sang butig kag sang kahapa3'an; kay
naghilimo sila sing pagpakigkatipan sa

Asur, kag ginadala nila ang lana sa

Egipto.

3 May kasaba man si lehoba kay luda;

buut sia magsilot kay lakob, bangud
sang iya mga dalanon : pagabayaran
niya sia sono sang iya mga binuhatan.

4 Kutub sa tiyan gindakup niya sa ti-

kod ang iya utud, kag sa iya kabaskug
gindumog niya ang Dios.

5 Gindumog niya ang manugtunda
kag naglandas sia ; naghibi sia kag nag-
pakilooy sa iya. Sa Bethel nakita niya
sia, kag didto naghambal sia upud sa

aton.

6 Apang si lehoba among Dios sang
Sebaot :

" si lehoba " amo ang ginahi-

ngalan sa iya.

7 B'jsa, ikaw, balik-ka sa imo Dios

:

bantay-ka sang bugay kag sang tuluma-
non, kag hulat-ka sa imo Dios sa gihapon.

8 Kanaanhon, sa iya kamut may tim-

bangan sa daya; nagahigugma sia sa

pagpilit.

9 Kag si Epraim nagsiling: " Hoo,
nagmangaran ako, nakakita ako sing mga
mangad nga sa akon : sa tanan nga mga
duug sa akon kinabudlayan walay sin-o

nga makakita sa akon sing kalautan,
bisan ano nga sala."

10 Kag ako, nga si lehoba, ako ang
iniD Dios kutub sa duta sa Egipto

;
pa-

gapa,)uy-on ko pa ikaw sa mga layangla-
yang, subung sang sa mga adlaw sang
piesta nga pinat-in.

11 Nagahambal ako sa mga manalag-
na ; kag ginapadamu ko ang tagr.a, kag
tungiid sang mga manalagna nagaboko
ako sing mga hulubaton.

12 Yara sa kalautan ang Galaad,
lunsay nanginkadayawan sila. Sa Gil-

gal nagahalad sila sing mga baka;ang
amo nga mga halaran nila subung sang
mga tinumpok sa mga idas sang latagon.

13 Si lakob nagpalagyo sa mga lata-

gon sa Aram ; nag-alagad si Israel tu-

ngud sa isa ka babae, kag tungud sa isa

ka babae nagbantay sia sang 7nga pina-
niitig.

14 Kag tungud sang isaka manalagna
ginpataklad ni lehoba si Israel sa Egip-
to, kag tungud sang isa ka manalagna
ginbantayan si Israel.

15 Ginapaakig sing mapait gid ni Ep-
raim ang Dios

;
pagaibutang sa ibabaw

niya ang dugo nga ginaula niya, kag
ang iya Ginoo magapabalik sa ibabaw
niya sang ij'^a kahuluy-an.

Ang sala ni Israel kag asg iya sUot.

iO SANG si Epraim naghambal, nag-
t*-^ abut ang kahadluk

; gindayaw sia

sa Israel; apang nagpakasala sia sa
Baal, kag namata}'' sia

;

2 Kag karon sa iya sala nagapalada-
yon sila, kag sa iya pilak naghilimo
sila, sono sang ila ibibalo, sing mga
larawan nga tinunaw, yadtong tanan
nga binuhatan sang mga panday. Na-
hanungud sa ila nagasililing sila : Ang
mga tawo nga nagahalalad, maghalaluk
sila sa mga tinday sang baka.

3 Ngani, manginsubung sila sang gal-

um sang aga, kon subung sang tun-og
sang pamanagbanag nga nagaagi ; su-

bung sang alikabot nga nagaalimpulos
sa gowa sang linasan, kag subung sang
aso nga nagagow^a sa talambuan.

4 Apang ako, nga si lehoba, amo ang
Dios kutub sa duta sa Egipto; kag
indi ka magakilala sing Dios luwas sa
akon, bisan sing Manunubus luwas sa
akon.
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5 Ginkilala ko ikaw sa kahanayakan,
sa duta sang mga kamalahan.

6 Sang ginpahalab sila, nagkalabusug
sila ; sang nagkalabusug sila, nagpala-
bilabi ang ila tagiposoon; tungud sini

nagkalalalipat sila sa akon.

7 Kag ako nga sa ila manginsubung
sang leon ; subung sang isa ka leopardo
sa dalan magapanilag ako sa ila.

8 Masapwan ko sila subung sang aso,

nga ginkawat ang iya mga magamay,
kag pagagision ko ang mga labutlabut
sang ila tagiposoon ; kag didto pagaha-
luiihunon ko sila, subung sang leon nga
babae ; ang sapat sang latagon magahi-
nai sa ila.

9 Ang imo pagkadula, oh Israel, amo
ang pagbatok sa akon, pagbatok sang
imo Bulig.

10 Busa idiin bala ang imo hari ?

Magluwas sia sa imo sa tanan mo nga
mga kabanwaanan. Kag ^diin bala
ang imo mga hukom, nga nahanungud
sa ila nagsiling ka : Hatagi ako sing
had kag sing mga dunganon ?

11 Ginahatagan ko ikaw sing hari sa
akon kasingkal, kag ginakuha ko wi sa

akon kaakig.
12 Nahigtan ang kalainan ni Epraim

sa isa ka bugkos, ang iya sala natago sa

talagoan.

13 Ang mga kasakit sa nagaanak,
magaalabut sa iya. Amo sia ang isa ka
anak nga dimahibaloanon, kay sa horas
sang pag-anak sa iya, wala sia magaabut
sa paganak.

14 Sa kamut sang lulubngan pagatub-
son ko sia, pagaluwason ko sia sa kama-
tayon. Magamanginkalalat-an mo ako
oh kamatayon ; magamanginkalaglagan
mo ako, oh lulubngan. Ang paghinulsul
gintago sa akon mga mata.

15 Kay, bisan pa sia magpamunga sa
tunga sang iya mga litud, ang hangin sa
Sidlangan, magaabut sa iya, ang hangin
ni lehoba, nga nagasaka gikan sa ka-
hanayakan, kag nagamala ang iya
tuburan, kag nagahubas ang iya gina-
tubdan. Yadto sia magaati sang ba-
handi sang tanan nga mga malahaloh
nga mga butang.

16 Ang Samaria pagabilangoon nga
makasasala, kay naglalis sia batok sa
iya Dios. Nagakalapukan sila sa hinga-

niban : ang iya mga masoso pagalina-
son, kag ang iya mga nagabulusong
pagahinahi-an.

Laygay sa paghinulsul ; mga paoaad sa pagpatawad.

JA BALIK ka, oh Israel, kay lehoba,
'* nga imo Dios ; kay tungud sang
imo kalautan napukan ka.

2 Dalha-ninyo sa inyo ang mga
polong sa pangamuyo kag, magbalik-
kamo kay lehoba. Silinga-ninyo sia

:

" Kuhaa ang tanan nga kalautan, kag
batuna ang maayo, kag magahalatag
kanii sa imo sing mga halad sa pag-
dayaw sa amon mga bibig.

3 Indi magaluwas sa amonsiAsur;
indi kanii magasalakay sa mga kabayo,
bisan nga mas-a magasililing pa kami
sa binuhatan sang amon mga kamut

:

Mga dios namon kamo ; kay sa imo
yara ang kahinoklog nga sa ilo.

4 Pagabulngon ko angila pagkamala-
lison, pagahigugmaon ko sila sa maa-
yo nga tagiposoon; kag ang akon ka-

singkal nagapalayo sa ila."

5 Ako manginsubung sang tun-og
kay Israel ; sia magapamulak subung
sang lirio, kag magagapa ang iya mga
gamut subung sang Libano.
6 Magalaba ang iya mga salingsing,

ang iya pagkahalangdon manginsubung
sang iya sang oliba, kag may kahamut
sia subung sang Libano.

7 Ang mga magapuluyo sa idalum
sang iya handong, magahatag sila liwan
sing kabuhi sa trigo ; kag magapala-
mulak sila subung sang puno sang ubas;
ang iya bansag, subung sang iya sang
alak sang Libano.

8 Epraim : i Ano pa bala ang labut

ko sa mga diosdios ? Amo ako nga
nagasabat sa iya, kag nagapulaw sa iya,

ako nga subung sang sipres nga hilaw
sa gihapon. Sa akon nagagikan ang
bunga nga makita sa imo.

9 i'Sino bala ang maalam? Mag-
hangup sia sini nga mga butang. Kag
iang mabuut bala? Magkilala sia sa

ila. Kay ang mga dalanon ni lehoba
mga matadlung, kag ang mga matarung
magalalakat sa ila; apang ang mga
malalison magakalasandad sa ila.
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SI lOEL.

Makahaladluk nga gututn, nga aag-abut bangud

sang mga apan kag sang kamala.— IVlga

laygay sa paghinnlsul.

1ANG polong ni lehoba nga nag-abut
kay loel, nga anak ni Petuel.

2 Pamatii-ninyo ini, mga tigulang ; kag
dunga-ninyo, tanan nga mga pumuluyo
sa duta. i Nahanabu bala ini sa inyo

mga kaadlawan, kon sa mga kaadlawan
sang inyo mga ginikanan ?

3 Ipanugid ini sa inyo mga anak, kag
ang inyo mga anak sa ila mga anak, kag
ang ila mga anak sa isa ka kaliwatan.

4 Ang ginbilin sang apaft nga gasam,
ginahalunhon sang arbe ; ang ginbilin

sang arbe, ginahalunhon sang yelek ; kag
ang ginbilin sang yelek, ginahalunhon
sang hasil.

5 Pagmata-kamo, mga hubug, kag
feililibi kamo ; uluwang-kamo, mga pa-
lainum siiig alak, bangud sang duga
sang ubas, kay pagaagawon sa inyo baba.
6 Kay isa ka katawoban nga makusug

kag dimaisip nagasaka batok sa akon
duta. Ang ila mga ngipon, mga ngipon
sang leon, kag ang ila mga sulang, iya

sang leon nga babae.

7 Nagahapay sia sang akon kaubasan
kag nagapamanit sia sang akon igera
ginaanitan sia niya sang tanan nila nga
panit, kag ginahabuy niya sia didto ; ang
iya mga sanga nagapuluti.

8 Panalabiton-ka subung sang ulay
nga nagapanaput sing panapton nga ma-
sinakiton, bangud sang bana sang iya
pagkapamatan-on.

9 Ang halad nga kalan-on kag ang
halad nga ilimnon ginutud sila sa

Balay ni lehoba ; ang mga saserdote nga
nagaalalagad kay lehoba, nagalalalaw
sila.

10 Ang mga latagon ginalaglag, naga-
lalaw ang duta; kay ang trigo ginahapay,
ang duga sang ubas nagamala, ang lana

nagahubas.

11 Ang mga mamumugon ginapaka-
huy-an, ang mga manugubas nagauiu-

luwang, bangud sang trigo kag sang
sebada, kay nadula ang patubas sang
mga latagon.

12 Nalaya ang puno sang ubas, kag
ang igera naganiwang; ang granada,
ang paklang kag ang mansana man.
Nagkalaya ang tanan nga mga kaka-
huyan sang latagon ; hoo, nalayong
ang kalipay sang mga anak sang tawo.

13 Pangwagkus-kamo, kag panalabi-
ton-kamo, mga saserdote : uluwang-
kamo nga nagaalalagad sa halaran

;

kalari-kamo, higda-kamo sa mga pa-
napton nga masinakiton, kamo nga
nagaalalagad sa akon Dios. Kay ginpa-
untat sa Balay sang inyo Dios ang halad
nga kalan-on, kag ang halad nga
ilimnon.

14 Balantala-kamo sing puasa kag
palanawag-kamo nga sa pagtilipon nga
maligdong ; tipuna-ninyo ang mga tigu-

lang kag ang tanan nga mga pumuluyo
sang duta sa Balay ni lehoba, nga inyo
Dios, kag palanawag-kamo sa iya.

15 i
Kailo sang adlaw ! Kay malapit

na ang adlaw ni lehoba, kag magakari
sia subung nga kahapayan sang Maka-
gagahum.

16 ^Indi bala ginkuha ang kalan-on
sa atubangan sang aton mga mata, kag
ang kalipay kag ang kasadya sa Balay
sang aton Dios ?

17 Ang uyas nagakagabuk sa idalum
sang ila mga puga ; ang mga talagoan
ginapanghapay, ang mga damisag gina-

panlaglag ; kay nagamala ang trigo.

18
i
Daw ano ang mga pagbakho sang

mgakasapatanl Angmgapinanungsang
mga baka ginakulbaan, kay wala na sila

sing mga halalabon. Ang amo nga
mga kinabon sang mga obeha naga-
alantus sing silot.

19 Sa imo, oh lehoba, magapanawag
ako, kay kalayo ang nagaupud sang
mga halalbon sa kahanayakan, kag
dabdab ang nagasunog sang tanan nga
mga kahoy sang latagon.

20 Ang mga kasapatan sang lata-
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gon nagailima man sa olehe mo, kay
nagmalala ang mga kasapaan sang mga
tubig, kag kalayo ang nagaupiid sang

mga halalban sa kahanayakan.

2PAI.ATUNOG-KAMO sing bud-

yong sa Sion, kag magsilingit-kamo !

sabukid sang akon pagkabalaan ; magka-
lurug ang tanan nga mga pumuluyo
sang duta, kay nagaabut ang adlaw ni

lehoba; hoo, malapit sia.

2 Adlaw sang mga kadudulman kag
sang kadulum, adlaw sang gal-um kag
sang madamol nga kadudulman. Ini

amo subung sang pamanagbanag nga
nagabanaag sa ibabaw sang mga kabu-
kiran : isa ka banwa nga madamu kag
mabakud : wala nga mas-a sing kaangay
sa iya sadto, bisan sa olehe niya wala
nga mas-a, sa mga tuig, sa kaliwatan

kag sa kaliwatan.

3 Sa atubangan niya ang kalayo naga-
halonhon, sa likod niya ang dabdab
nagaupud : sa atubangan niya ang duta
subung sang kalamnan sang Eden kag sa

likod niya sang kahanayakan nga hi-

napay ; wala sing ano man, nga sa iya

makapalagyo.

4 Ang iya dagway, subung sang
dagway sang mga kabayo, kag subung
sang mga manugkabayo magadalalagan
sila.

5 Subung sang dinaguub sang mga
kanga kon nagalulumpat sila sa ibabaw
sang mga putokputokan sang mga bukid,

subung sang kagahud sang dabdab sang
kalayo nga nagaupud sang mga alikabo,

subung sang mabakud nga banwa nga
ginasunud sa pag-awayan.

6 Sa atubangan niya nagalubag atig

mga banwa sa kasakit, nagaluluspad ang
tanan nga mga nawung.

7 Nagadalalagan sila subung nga mga
maisug : subung nga mga tawo sa pag-
awayan magasalaka sila sa kuta ; ang
tagsatagsa nagapakadto sa iya dalanon,
kag indi nila ginaliwan ang ila mga
banas.

8 Wala sing sin-o nga magaipit sa

iban, ang tagsatagsa nagapakadto sa iya

dalaganan : nagalatas pa sila sa mga
hinganiban kag indi nagalipas sa ila

padulungan.

9 Nagasalakay sila sa banwa, naga-
dalagan sila sa ibabaw sang kuta, naga-

salaka sila sa mga balay, nagasululiid

sila sa mga talambuan subung sang mga
makawat.

10 Sa atubangan niya ginakibang ang
duta, nagakurug ang langit ; ang acllaw

kag ang bulan nagadululum, kag ang
mga kabitoonan nagapalauplok sang ila

kasanag.

11 Kag si lehoba nagapahagonghong
sang iya tingug sa atubangan sang iya

kasoldadosan, kay ang iya dulugan ma-
damu gid, kag ang manughikot sang iya

polong gambanan ; kay ang adlaw ni

lehoba among daku kag makahaladluk
gid, kag i sin-o bala ang makasarang sa

pag-antus sini ?

12 Busa karon gid, siling ni lehoba,
magbalaiik kamo sa akon sa bug-os nin-

yo nga tagiposoon, nga may puasa kag
nga may hibi, kag may mga panalabiton.

13 Kag gisia-ninyo ang inyo tagipo-

soon, kag indi ang inyo mga panapton,
kag magbalik-kamo kay lehoba, nga
inyo Dies, kay maloloy-on sia kag ma-
hinoklogon, mahinay sa pagpangakig,
kag bugana sa kalooy, kag nga naga-
nulsul sang malain nga. ginpahug niya.

14 ^ Sin-o bala ang nakahibalo? Sa-

rang sia makabalik, kag maghinulsul
sia, kag magabilin sing pagpakamaayo
sa olehe niya, sing halad nga kalan-on
kag sing halad nga ilimnon kay lehoba,

nga inyo Dios.

15 Palatunog-kamo sing budyong sa

Sion, baiantala-kamo sing puasa kag pa-

lanawag-kamo nga sa isa ka pagtilipon

nga maligdong.

16 Tipuna-ninyo ang banwa, pakaba-
laana-nin3'0 ang katipunan; tilipuna-

ninyo ang mga tigulang, tinguba-ninyo
ang mga kabataan, pati ang mga naga-
soloso : maggo vva ang kalasalon nga
lalaki sa iya hulut, kag ang kalasalon

nga babae sa iya hulut nga sa pagtiayon.

17 Sa tunga sang alagyan kag sang
halaran maghililibi ang mga saserdote,

nga nagaalalagad kay lehoba, kag mag-
sililing sila :

" Kalooye, oh lehoba, ang
imo banwa, kag indi mo pagaitugyan sa

kahuluy-an ang imo panublion, agud
nga ang mga katawohan maggilinoo sa

iya. I Kay ngaa bala magasililing sila

sa mga kabanwaanan: diin bala ang
iya Dios?"
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2.18: SI lOEL. 3. B.

Paoaad sa kabugaoa. <

18 Niyaii si lehoba nagpangimon sa

iya duta, kag nagkalooy sa iya banwa.
^

19 Kag nagsabat si lehoba, kag nagsi-

ling sa iya banwa : Yari karon, ako
magapadala sa inyo sing trigo, kag sing

dugo sang ubas, kag sing lana, sa ba-

gay nga magakabusug kamo sa ila : kag

indi ko na igatugyan kamo sa kahuluy-an

sa tunga sang mga katasVOii?.n.

20 Kag pagapapalayoon ko sa inyo

ang kasoldadosan sang Aminhan, kag
pagasobolon ko sia sa duta nga mamala
kag hinapay, ang i3'a nawung sa dagat

nga nasidlangan, kag ang iya ikog

sa dagat nga nakatundan ; kag ang iya

boho magasungaw, kag magapanimaho
ang iya pagkadunut, kay naghimo sia

sing dalagku nga mga butang.

21 Duta, dili ka mahadluk: kasadya-
ka kag kalipay ka ; kay si lehoba maga-
himo sing dalagku nga mga butang.

22 Mga kasapatan sang latagon, indi

kamo magkalahadluk ; kay ang mga ha-

lalban sang kahanayakan pagatabonan
sang hilamon nga linghod, kay ang mga
kakahuyan magadalala sang ila bunga,
ang igera kag ang puno sang ubas
raagahalatag sang ila patubas.

23 Kag kamo, mga anak ni Sion,

kalasadya kag kalalipay-kamo kay le-

hoba, nga inyo Dios ; kay pagahatagan
kamo niya sang tingulanon nga ulan
sing sibo gid, kag pagapapanaugon niya
sa ibabaw nin5^o ang ulan nga tingulanon
sing tama ka bugana subung sang ulan
nga tingin-ot sa kamunoan sa.ig panag-
on.

24 Kag ang mga linasan magakalapuno
sang trigo, kag ang mga ipitan maga
awas sang duga sang ubas kag sang lana.

25 Kag pagaiuli ko sa inyo ang mga
tuig nga ginhalonhon sang apan nga
arbe, sang yelek, sang hasil kag sang
gasam: ang akon daku nga kasol-

dadosan nga ginpadala ko batok -sa

inyo.

26 Kag magakalaon kamo, magaka-
laon kamo tubtub nga magkalabusug
kamo, kag magadalayaw kanio sang
ngalan ni lehoba, nga inyo Dios, nga
nagahimo sing mga kalatingalahan sa

inyo ; kag indi nga mas-a pagapakahuy-
an ang akon banwa.

27 Kag pagakilalahon ninyo nga sa

tunga ni Israel yara ako, kag nga si le-

hoba, nga inyo Dios arao ako, kag wala
sing iban, kag ang akon banwa indi nga
mas-a pagapakahuy-an.

Ang paspasagafaay sang p.uanaad aga Espiritu

Santo.

28 Kag mahanabu, sa tapus sini, nga
pagaipasagahay ko ang akon Espiritu

sa ibabaw sang tanan nga unud, kag
magatalagna ang inyo mga anak nga
lalaki kag ang inyo mga anak nga
babae ; ang inyo mga tigulang maga-
dalamgo sing mga damgo, kag ang
inyo mga pamatan-on magatalan-aw
sing mga palanan-won.

29 Kag sa ibabaw sang mga alagad
nga lalaki kag sang mga alagad nga
babae pagapasagahayon ko ang akon
Espiritu sa sadtong mga adlaw.

30 Kag magahatag ako sing mga
kalatingalahan sa langit kag sa duta,

dugo kag kalayo, kag mga haligi nga
aso.

31 Ang adlaw magabaylo sa mga
kadudulman, kag ang bulan sa dugo, sa

wala pa mag-abut ang adlaw ni lehoba,

nga daku kag makakulugmat.
32 Kag mahanabu, nga bisan sin-o

nga magtawag sang ngalan ni lehoba,

maluwas ; kay sa bukid sa Sion kag sa

Jerusalem may isa ka kaluwasan, su-

bjng sang ginsiling ni lehoba; kag sa

tunga sang mga nagakalabilin, may
mga pagatawgon ni lehoba.

Mga paghukom sang Dies batok sa mga katawo*

ban nga mga kaaway.—Ang Israel

pagapatindugon liwan.

3 KAY yari karon, sa sadtong mfa
adlaw kag sa sadtong panag-on,

nga pagapabalikon ko ang mga bihag
sa luda kag sa Jerusalem,

2 Pagatipunon ko ang tanan nga mga
kata\vohan, kag pagapadulhugon ko sila

sa nalupyakan ni losapat, kag didto
magasulud ako sa paghukom sa ila na-
hanungud sang akon banwa, kag sang
akon panublion nga si Israel, kay gin-

paalaplaag sila sa tunga sang kata-

w^ohan, kag ginbahinbahin nila ang
akon duta.

3 Ginpapalaran nila ang akon banwa,
kag ginhalatag nila ang bata nga lalaki

tungud sa isa ka bigaon, kag ginbala-

ligya nila ang kabataan nga babae tu-

ngud sang alak, nga ginainum nila.
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3.4. SI lOEL. 3.21.

4 Kag ugaling, iano man ang inyo
sa akon. Tiro kag Sidon, kag kamo
tanan nga mga kadulunan sang Pilis-

tea? lAmo ini bala ang balus nga
ginahimo ninyo sa akon, kon buut
bala kamo maghimo shtg afio batok sa

akon ? Sa mahapus gid, sa madali gid
pagaiholog ko ang balus sa ibabaw
sang inyo olo

;

5 Kay ginkuha ninyo ang akon pilak

kag ang akon bulawan, kag gindala
ninyo ang akon labing malahalon nga
mga butang kag ang labing maayo sa

inyo mga simbahan:
6 Kag ginpamaligya ninyo ang mga

inanak sa Iiida kag ang mga inanak sa

Jerusalem sa mga inanak sang mga
labanhon, sa pagpapalayo sa ila sa ila

mga kadutaan.

7 Yari karon pagapukawon ko sila

sa duug sa diin ginpamaligya ninyo
sila, kag pagaiholog ko ang inyo balus
sa ibabaw sang inyo olo.

8 Kag pagaibaligya ko ang inyo mga
anak nga lalaki kag ang inyo mga anak
nga babae sa kamut sang mga anak ni

luda, kag sila magabalaligya sa ila sa

mga Sabeinhon, sa katawohan nga
malayo ; kay si lehoba naghambal.

9 Ibantala-ninyo ini sa mga kata-
wohan : Pakabalaana-ninyo ang ina-

way
; pukawa-ninyo ang mga maisug.

Magpalalapit sila, magtalaklad sila, ang
tanan nga mga tawo sa inaway.

10 Salsal-kamo sa inyo mga punta
sang daro sing hinganiban, kag sa inyo
mga sundangsing mga sumbiling ; mag-
siling ang maluya : Maisug ako.

11 Dali-kamo, kalari-kamo, mga ka-
tawohan nga tanan sa palibot, kag tili-

pon-kamo. Didto, lehoba, padulhuga
ang imo mga maisug.

12 Magmalata ang mga katawohan,
magtalaklad sila sa nalupyakan ni lo-

sapat ; kay didto magalingkod ako sa
paghukom sa tanan nga mga katawo-
han, sa palibot.

13 Igolo-ninyo ang galab, kay gulang
na ang alanyon. Kari-kamo, talapak-
kamo, kay ang ipitan puno na, naga-
alawas ang mga suludlan, kay daku ang
kalainan nila.

14 jMgakadam-an, mgakadam-an! sa

nalupyakan sang Pagtapat. Kay ma-
lapit na ang adlaw ni lehoba sa na-

lupyakan sang Pagtapat.

15 Ang adlaw kag ang bulan naga-
dululum, kag ang mga kabitoonan
nagapaulpok ang ila silak.

16 Kag si lehoba nagaima kutub sa

Sion, kag nagapahagonghong sang iya

tingug kutub sa Jerusalem, kag naga-
kulurug ang mga langit kag ang duta

;

apang si lehoba among dalangpan nga
sa iya banwa, kag ang kabakuran sang
mga inanak ni Israel.

17 Kag makilala ninyo nga ako amo
si lehoba, nga inyo Dios, nga nagapuyo
ako sa Sion, nga bukid sang akon pagka-
balaan ; kag manginbalaan nga duug
ang Jerusalem, kag ang mga dumuloung
indi na magaalagi sa iya.

18 Kag mahanabu sa sadtong adlaw,
nga ang mga kabukiran magapalatubud
sang duga sang ubas kag nga ang gatas

magailig sa mga kabakoloran, kag sa

tanan nga mga kasapaan sa luda maga-
ililig ang mga tubig: kag magagowa
ang isa ka tuburan sa Balay ni lehoba,

kag magabunyag sia sang nalupyakan
sang Sitim.

19 Ang Egipto manginkahapayan
kag ang Edom manginkahanayakan nga
hinapay, bangud sang paglugos nga
nahimo sa mga inanak ni luda, kag gin-

ulula nila sa ila duta ang dugo nga
walay sala.

20 Apang ang luda sa gihapon paga-
puy-an, kag ang lerusalem sa kaliwatan
kag sa kaliwatan.

21 Kag pagapanason ko ang dugo
sang mga wala ko pa mapanas, kag si

lehoba magapuyo sa Sion.
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SI AMOS.

Mfa pahug batok sa mfa nagakalainlain nga mga
katawohan kag batok sa luda.

-I ANG mga polong ni Amos, nga isa

I sa tunga sang mga manugbantay sang
mga obeha sa Tekoa, nga nakita niya
nahanungud kay Israel, sa mga kaad-
lawan ni Usia, nga hari sa luda, kag sa

mga kaadlawan ni leroboam, nga anak
ni loas, nga hari sa Israel, duha pa ka
tuig sa wala pa ang linog;

2 Nagsiling sia: si lehoba magaima
kutub sa Sion, kag magapahagonghong
sang iya tingug kutub sa lerusalem, kag
ang mga halalbon sang mga manugban-
tay sang mga obeha magalalalaw, kag
magamala ang putokputokan sang
Karmelo.

3 Amo ining ginasiling ni lehoba

:

Bangud sang tatlo ka paglapas sang Da-
masko, kag bangud sang apat, indi ko
pagpalipason ang silot sa iya. Tungud
kay ginlilinas nila ang Galaad sang mga
inuglinas nga salsalon,

4 Magabuhi ako sing kalayo sa balay
ni Hasael, kag magahalonhon sia sang
mga balay nga harianon ni Ben-Hadad

;

5 Kag pagabalion ko ang pintal sa

Damasko, kag pagautdon ko ang mga
pumuluyo sa nalupyakan sa Aben, kag
ang nagahuput sang setro sa Bet-
Eden; kag ang banwa sa Arapa pagapa-
litonon sa Kir, siling ni lehoba.

6 Amo ining ginasiling ni lehoba

:

Bangud sang tatlo ka paglapas sa Gasa,
kag bangud sang apat, indi ko pagpa-
lipason ang iya silot. Tungud kay
ginpaliton nila ang bug-os nga pagka-
paliton, sa pagtugyan sa ila sa Edom,

7 Magabuhi ako sing kalayo sa mga
kuta sa Gasa, kag magahalunhon sia

sang iya mga balay nga harianon ;

8 Kag pagautdon ko ang mga pumu-
luyo sa Asdod, kag aiig nagahuput sang
setro sa Askalon; kag pagapabalikon ko
ang akon kamut batok sa Ekron, kag
ang mga nabilin sang mga Pilistinhon

magakalawala, siling sang Ginoo nga
si lehoba.

9 Amo ining ginasiling ni lehoba:
Bangud sang tatlo ka paglapas sa Tiro,
kag bangud sang apat, indi ko pagpa-
lipason ang iya silot. Tungud kay gin-

tulugyan nila ang bug-os nga pagkapali-
ton sa Edom, kag nga wala sila maka-
dumdum sang katipan sang magululutud,

10 Magabuhi ako sing kalayo sa mga
kuta sa Tiro, kag magahalonhon sia

sang iya mga balay nga harianon.
11 Amo ining ginasiling ni lehoba:

Bangud sang tatlo ka paglapas sa Edom,
kag bangud sang apat, indi ko pagpalipa-
son ang iya silot. Tungud kay naglagas
sia sa iya utud nga may hinganiban, kag
ginlumus niya ang bug-os nga hinoklog

;

nga ang iya kaakig ginagisi sing dayon
kag nagabantay sia sang iya kasingkal
sa gihapon,

12 Magabuhi ako sing kalayo sa

Teman, kag magahalonhon sia sang
mga balay nga harianon sa Bosra.

13 Amo ining ginasiling ni lehoba:
Bangud sang tatlo ka paglapas sang
mga inanak ni Anion, kag tungud sang
apat, indi ko pagpalipason ang iya silot.

Tungud kay ginhinahian nila ang mga
nagabulusung sa Galaad, sa pagpalapad
sang ila dulunan,

14 Magasudlib ako sing kalayo sa

mga kuta sa Raba, kag magahalonhon
sia sang iya mga balay nga harianon,

sa tunga sang mga kagahud, sa adlaw
sang paginaway, sa tunga sang unos, sa

adlaw sang bagyo

;

15 Kag pagapalitonon ang iya hari,

sia kag ang iya mga dunganon sing
tingub, siling ni lehoba.

2 AMO ining ginasiling ni lehoba

:

Bangud sang tatlo ka paglapas sang
Moab, kag bangud sang apat, indi ko
pagpalipason ang iya silot. Tungud kay
ginsunog niya ang mga tul-an sang
hari sa Idumea tubtub nga mag-alapug
sila,
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2.2. SI AMOS. 3.8.

2 Magabuhi ako sing kalayo batok
sa Moab, kag magahalonhon sia sang
mga baldy nga harianon sa Keriot, kag
mamatay si Moab sa tiinga sang kagu-
mon, sa tunga sang kinagahud kag sa

tunog sang budyong.
3 Kag pagautdon ko ang nukom sa

tunga niya, kag pagapatyon ko ang
tanan niya nga mga dunganon upud sa

iya, siling ni lehoba.

4 Amo ining ginasiling ni lehoba :

Bangud sang tatlo ka paglapas ni luda,

kag bangud sang apat, indi ko pagpaii-

pason ang iya silot. Tungud kay gn-
talamay nila ang kasogoaa ni lehoba
kag wala nila pagbantayi ang iya

mga paiatukuran, kag nga ang iia

mga dios sang biitig nagpalatalang sa

ila, nga sa olehe nila naglalakat ang ila

mga ginikanan,

5 Magabuhi ako sing kalayo sa luda,

nga magahalonhon sia sang mga balay

nga harianon sa lerusakm.
6 Amo ining ginasiling ni lehoba:

Bangud sang tatlo ka paglapas sa Israel,

kag bangud sang apat, indi ko pagpali-

pason ang iya silot; kag ginbalaligya

nila tungud sa kuarta ang matarung,
kag ang imol tungud sang duhakasapin

;

7 Nga nagalialandum sila sa payAan-

mv sang yab-ok sang duta sa ibabaw
sang olo sang mga imol, kag ginapatiko
nila ang katadlungan sang mga nalis-

dan, kag nga ang tawo kag ang iya amay
nagasululud sa amo gid nga dalaga nga
sa pagpaiasipala sang ngalan sang akon
pagkabalaan.

8 Kag sa ibabaw sang mga panapton
nga nabaton nga inugpalig-on naga-
halamyang sila, sa luyo sang tagsa ka
halaran, kag nagailinum sila sa balay

sang ila mga dios sang alak sang mga
pinanilotan.

9 Kag ginlaglag ko sa atubangan nila

ang Amorinhon, nga ang iya kataason
subung sang kataason sang mga sedro,

kag mabakud subung sang mga salon ;

kag ginlaglag ko ang iya bunga sa

ibabaw kag ang iya mga gamut sa

idalum.
10 Kag ginpataklad ko kamo gikan sa

duta sang Egipto, kag gindul-ong ko
kamo sa kahanayakau sing kap-atan ka
tuig, agud nga magtalag-iya kamo sang
duta sang mga Amorinhon.

11 Kag sa tunga sang inyo nga anak
nagbangon ako sing mga manalagna,

kag sa tunga sang inyo mga pamatan-on,
sing mgaNasir. ^Indibala ini subung
sini, siling ni lehoba, mga inanak ni

Israel

?

12 Apang kamo nagpalainum sing

alak sa mga Nasir, kag sa mga ma-
nalagna nagsogo kamo, nga nagasiling :

" Indi kamo magpalanagna.^'

13 Yari karon, ako magaipit sa inyo,

sa inyo duung, subug sang pag pit sang
kanga nga puno sang mga inupong;

14 Kag wala na sing pagpalagyo sang
madasig, kag ang makusug indi magpa-
baskug sang iya kusug, bisan ang maisug
magaiuwas sang iya kabuhi.

15 Kag ang ragagamit sang pana,
indi magabato; ang madasig sa mga
tiil, indi magapalagyo ; ang nagaka-
bayo, indi makaluwas sang iya kabuhi.

16 Kag ang labing malig-on sa tagi-

posoon sa tunga sang mga maisug ma-
gapalagyo nga hubo sadtong adlaw,
siling ni lehoba.

iYtfa ina'ain aga kaduyugiin kag mga sayup ni

Israel.—Ang pagpahibalo sang si'ot.

PAMATII-NINYO ini nga polong,
nga ginamitlangni lehoba batok sa-

inyo, mga inanak ni Israel, batok sa

tanan nga panimalay nga ginpataklad ko
gikan sa duta sa Egipto, nga nagasiling :

2 Kamo gid lamang ang ginkilala ko
sa tanan nga mga panimalay sa duta

;

ngani magasilot ako sa inyo tungud
sang tanan ninyo nga mga kalainan.

3 i Magalakat bala ang duha sing

tingub, kon wala sila magkauyon?
4 I Magaima bala ang leon sa talon

nga w^ala sing tuhikbon ? Ang leon nga
diotay (jmagaliayawbala sang iya tingug
kutub sa iya p.iluy-an, kon wala maka-
dakup sing bisan ano ?

5 ^ Maholog bala ai;g pispis sa pukot
sa duta, kon walay tiglapak sa iya?

I Magabayaw bala sa duta ang siod,

kon wala sing ano nga nasakup ?

6 Kon magtunog ang budyong sa isa

ka banwa, iindi bala magakinagubiit ang
banwa? Kon mag-abut ang kalainan sa

banv/a, I wala bala paghimoa ini ni

lehoba ?

7 Kay wala gid sing pagahimoon ang
Ginoo nga si lehoba, nga indi niya
igpahayag ang iya tinago sa iya mga
alagad nga mga manalagna.

8 Nagaima ang leon, isin-o bala ang
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3.9. SI AMOS. 4. 11.

indi magakahadluk ? Nagahambal ang
Ginoo nga si lehoba, dsiri-o bala ang
indi magapanagna ?

9 Iparaantala-ninyo ini sa ibabaw
sang mga balay nga harianon sa Asdod,
kag sa ibabaw sang mga balay nga
harianon sa duta sa Egipto, kag isiling-

ninyo : Tililipon-kamo sa ibabaw sang
mga bukid sa Samaria, kag tan-awa-
ninyo ang daku nga kagumon sa tunga
nila, kag ang mga pagpigos sa sulud
niya.

10 Kag indi sila makahibalo mag-
hilimo sang matadlung, siling ni lehoba,

nga nagabalahandi si'a sing paglugus
kag sing paghapay sa ila mga balay nga
harianon.

11 Ngani, ang Ginoo nga si lehoba
nagsiling sing subung sini : ; Ang kaa-
way ! pati sang tanan nga mga palibot

sang duta, kag magaguba sia sa imo
sang imo kabaskug, kag ang imo mga
balay nga harianon pagapangatihon.

12 Amo ining ginasiling ni lehoba:
Subung sang manugbantay nagaluwas
sa baba sang leon sang duha ka mga
paa kon sang ukbung sang isa ka dalun-
gan, subung sini pagakuhaon sa

katalaginan ang mga inanak ni Israel,

nga nagaiingkod, sa Samaria, sa duug
sang pulungkoan, kag sa banig sang
higdaan.

13 Palamati-kamo, kag magmangin-
saksi-kamo batok sa balay ni lakob,
siling ni lehoba nga Dios sang Sebaot;

14 Kay sa adlaw nga pagasilotan ko
ang mga sala ni Israel sa ibabaw niya,

pagasilotan ko man ang mga halaran sa

Bethel : kag pagaboongoii ang mga
sun gay sang halaran, kag magakaholog
sila sa duta.

15 Kag pagapukanon ko ang balay
sa panugnaw pati sang balay sa

tingadlaw, kag ang mga balay nga
tiposo magakaladula ; kag pagatapusou
ang dalagku nga mga balay, siling ni

lehoba.

PAMATII-NINYO ini nga polong,
mga baka sa Basan, nga yara kamo

sa bukid sa Samaria, kamo nga nagapi-
gos sang mga magamay, nga ginapaka-
iisud nmyo ang mga imol, nga nagasili-

ling kamo sa inyo mga ginoo :
" Dalha-

ninyo diri kag magilinum-kita."
2 Ang Ginoo nga si lehoba nagasum-

pa tungud sang iya pagkabalaan nga

yari karon, nagaalabut ang mga adlaw
sa ibabaw ninyo nga magakuha sa inyo
nga may mga kaw-it, kag ang nabilin sa

in3'o nga may mga taga.

3 Magagulowa-kamo sa mga litik ang
tagsatagsa sa unhan niya, kag paga-
bayaan ninyo ang mataas nga kabaku-
ran, siling ni lehoba.

4 Kaladto-kamo sa Bethel, kag lalalis-

kamo ; sa Gilgal, pa buganaa-ninyo ang
paglalis. Dalha-ninyo diri sa tagsa ka
aga ang inyo mga halad, kag ang inyo
mga ikapulo sa tagsa ka ikatlo ka adlaw

;

5 Magpasunug sang tinapay nga may
tapay nga halad sapagdayaw; ibantala-
ninyo ang mga halad nga kinabubut-
on, ipahibalo-ninyo sila; kay amo ini

ang inyo naluyagan, mga inanak ni

Israel, siling sang Ginoo nga si lehoba.
6 Ginhimo ko, nga matinlo ang mga

ngipon sa tanan ninyo nga mga kaban-
waanan kag sa tanan niyo nga pulu3''-an,

ginapaakulangan ko sing tinapay; kag
wala kamo magbalalik sa akon, siling

ni lehoba.

7 Kag ako man, ginpungan ko sa inyo
ang ulan sang tatlo pa ka bulan, ang
kulang sa pagani : kag ginpaulan ko sa
ibabaw sang isa ka banwa, kag sa ibabaw
sang isa ka banwa wala ko pagpaulana

:

sa ibabaw sang isa ka bahin sang lata-

gon nag-ulan, kag ang bahin nga sa

ibabav/ niya v/ala magulan, nagmala.
8 Kag nagkaladto nga nagatalalang

ang duha kag ang tatlo ka banwa sa isa

ka banwa sa paginum sing tubig ; kag
wala sila magkalabusug : kag wala kamo
magbalalik sa akon, siling ni lehoba.

9 Ginpilas ko kamo sang panlaya kag
sang gusim : ang madamu sang inyo
mga katamnan, kag sang inyo mga
kaubasan, kag sang inyo mga igera, kag
s^aig inyo mga kaolibalian ginhalonhon
sang apan ; apang wala kamo magbalalik
sa akon, siling ni lehoba.

10 Ginbuhian ko batok sa inyo ang
kamatay subung sang sa Egipto

; gin-
patay ko sa hinganiban ang inyo mga
pamatan-on, sang ginpandakup ang
inyo mga kabayo, kag ginpasaka ko
ang kabaho sa inyo mga dulugan tubtub
sa inyo mga ilong i kag wala kamo mag-
balalik sa akon, siling ni lehoba.

11 Ginhimo ko ang pagkaguba sa
tunga ninyo, subung sang pagguba sang
Dios sang Sodoma kag sangGomara, kag
manginsubung kamo sang dungkulan
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nga ginpalayo sa kalayo; kag wala
kamo magbalalik sa akon, siling ni

lehoba.
12 Ngani sa sini pagahimoon ko sa

imo, oh Israel. Busa, tungud nga paga-
himoon ko ini sa imo, paghanda-ka nga
sa pagsugata sa imo Dios, oh Israel.

13 Kay, yari karon, amo sia ang
nagahuman sang mga kabukiran, kag
nagatuga sang hangin ; sia nagapahayag
sa tawo nga kon ano ang iyahunahuna;
ang pamanagbanag ginahimo niya nga
kadulum, kag nagalakat sia sa ibabaw
sang mga nataasan sang duta ; si lehoba,
nga Dios sang Sebaot amo ang iya

ngalan.

Tagna sang pagkaguba sang Israel.

5PALAMATI-KAMO sini nga po-
long, kay ako magapanalabiton sa

ibabaw ninyo, balay ni Israel :

2 " Napukan ang ulay sa Israel; indi

na magbangon sia liwan, ginbayaan sia

sa ibabaw sang iya duta ; walay sin-o

nga magabangon sa iya."

3 Kay amo ini ang ginasiling sang
Ginoo nga si lehoba : Ang banwa nga
nahamtang sa dulugan ang isa ka libo ka
tawo, mabilin ang gatus; kag ang
nahamtang nga isa ka gatus, mabilin
ang napulo, nga sa balay ni Israel.

4 Kay amo ining ginasiling ni lehoba
sa balay ni Israel : Pangitaa-ninyo ako,

kag magakalabuhi kamo.
5 Kag indi kamo magpalangita sang

Bethel, bisan magsululud kamosa Gilgal,

bisan mag-alagi-kamo sa Beer-Seba;
kay ang Gilgad magakadto sa pag-
kapaliton sing bug-os, kag ang Bethel
mangin-Bet-aven.*

6 Pangitaa-ninyo si lehoba, kag pa-

langabuhi-kamo ; basi pa nga magsulud
sia, subung sang kalayo sa balay ni lose,

kag magahalonhon sang Bethel, nga wala
sing sin-o nga magpalong sa iya.

7 Ini nga mga tawo nagabalaylo sa

ahenho sang katadlungan, kag ginapilak

nila sa duta ang katarungan.
8 Sia amo ang nagahimo sang mga Ple-

yade kag sang Orion; ginabaylo niya ang
landong sang kamatayon sa aga, kag
ginabutang niya sa ibabaw sang adlaw
ang mga kadulum sang kagab-ihon.

* Bethel, balay sang Dios; Bet-aven,

balay sang kalautan.

Amo sia ang nagatawag sang mga
tubig sang dagat kag nagaula sia sa ila

sa ibabaw sang kadaygan sang duta ; si

lehoba amo ang iya ngalan.

9 Sia nagapakari sing hinali sa kaha-
payan sa ibabaw sang makusug, kag ang
kahapayannagakari batok sa kabakuran.

10 Ginkaakigan nila sa gawang ang
nagamitlang sing sabdong; kag ang
nagahambal sing matadlung ginkalangil-

aran nila.

11 Ngani, tungud kay ginatapak
ninyo ang makalolooy kag nga nagaba-
laton kamo sa iya sing mga hatag nga
trigo, nagapalatindug kamo sing mga
balay nga mga bato nga nabasbasan,
apang indi ninyo sila:napuy-an ; maga-
talanum kamo sing mga malahalon nga
mgakaubasan, apang indi ninyo mainum
ang alak nila.

12 Kay nahibaloan ko ang inyo
madamu nga mga pagkamalalison, kag
ang inyo dalagku gid nga mga sala

:

mga kasumpung batok sang matarung,
mga manugbaton sing haaiham, gina-

patiko nila ang katarungan sang mga
imol, sa gawang.

13 Ngani, ang mabuut sa sini nga
panag-on nagahipus, kay ini among
pa nag-on nga malain.

14 Pangitaa-ninyo ang maayo, kag
indi ang malain, agud nga magkalabuhi
kamo ; kay sa sini si lehoba, nga Dios
sang Sebaot, manginupud ninyo, su-

bung sang ginasiling ninyo.

15 Dumti-ninyo ang malain, kag
higugmaa-ninyo ang maayo, kag tukura-

ninyo ang katarungan sa gawang:
ayhan si lehoba nga Dios sang Sebaot,

magakalooy sang nabilin ni lose.

16 Ngani, amo ining ginasiling ni

lehoba nga Dios sang Sebaot nga
Ginoo: Sa tanan nga mga balalig-

yaan ?nagasingit : "
j Panalabiton

!

" kag
sa tanan nga mga dalan magasililing:
"

i
Kailo !

i
Kailo 1 " Kag magapalanawag

sila sa mangurguma sa lalaw, kag
magasiugit: "

i
Panalabiton ! " sa mga

makahibalo magpanalabiton.

17 Kag sa tanan nga mga kaubasan
fnagasimit : \ Panalabiton ! kay magaagi
ako sa tunga nimo, siling ni lehoba.

18
i
Kailo sa inyo nga nagahalandum

sang adlaw ni lehoba! Busa ^anobala
ang pulus ninyo sini sa adlaw ni

lehoba ? Magamanginkadudulman sia,

kag indi kapawa

:
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19 Siibung sang nagapalagyo ang
tawo sa atubangan sang leon, kag nga
magsongo sia sa oso; kon magsulud sia

sa balay, kag maghamboy ang iya

kamut sa dingding, kag ang man-ug
magkagat sa iya.

20 i
Indi bala kadudulman ang adlaw

ni lehoba, kag indi kapawa, kag
kadulum nga wala singkasanag?

21 Ginadumtan ko, ginatamay ko ang
inyo mga piesta, kag ako indi maga-
panimaho sang inyo pahamut sa inyo
mga pagtilipon iiga maligdong.

22 Bisan pa kon halaran ninyo ako
sang inyo mga balad nga sinunog kag
sang inyo mga halad nga kalan-on,

indi ako magabaton sa ila; bisan maga-
tulok ako sa mga halad sa paghidaet
sang inyo mga pinatambok 7iga sapat.

23 Kuiiaa sa akon ang kagahud sang
imo mga kalantahon, kag nga indi na
ako magapamati sang musika sang imo
mga salterio;

24 Kag magilig ang paghukora su-

bung sang mga balud sang tubig, kag
ang katarungan subung sang kasulgan
nga indi ragahubas.

25 (jGinhalaran ninyo bala ako sing
mga halad kag mga halad nga kalan-on
sa kahanayakan, sa kap-atan ka tuig, ba-
lay ni Israel ?

26 Kag gindala ninyo ang layang-
layang sang inyo hari, kag ang mga
talapakan sang inyo mga larawan, ang
bitoon sang inyo mga dies, nga ginhimo
ninyo nga sa inyo.

27 Busa pagapalitonon ko kamo sa
unhan sa Damasko, siling ni lehoba;
nga ang iya ngalan amo ang Dies sang
Sebaot.

Pagkadunot ni Israel.—Mfa pabug.

61 KAILO ang m.ga malinong sa
Sion, kag ang mga masinalig-on sa

bukid sa Samaria, mga lutaw sang naha-
ui'a nga mga katawohan, nga nagada-
ngiip sa ila ang balay ni Israel?

2 Alagi-kamo sa Kalne, kag tululok-
kamo; kutub didto kaladto-kamo sa
dakung Hamat ; ugaling dululhog-kamo
sa Gat sang mga Pilistinhon: ,;mga
labing maayo sila bala sa sining mga
ginharian, kon ang ila kadutaan labing
dalagku sang inyo mga kadutaan ?

3 Buut kamo magpapalaj'^6 sang adlaw

nga malain, kag ginapapalapit ninyo ang
lingkoran sang kalautan.

4 Nagatoloiog sila sa mga higdaan
nga tiposo, kag nagahalamyang sila sa

ibabaw sang ila mga pulungkoan ; kag
nagakalaon sila sang mga kordero sang
kinabon kag sang mga tinday sang
baka nga pinili sa palatambokan.

5 Nagaulugoy sila sa tingng sang
biola, kag subung kay Dabid naga-
padugi sila sing m^ga tulungon sa musika.

6 Sa yahong nagailinum sila sing
alak, kag nagahalaplas sila sang mga
ihalaplas nga labing malahalon, kag
wala sila magakalasakit tungud sang
kalilisdan ni lose.

7 Busa karon, pagapalitonon sila sa

unhan sang mga ginpaliton kag maga-
untat ang kinagahud sang mga tawo
nga naghalamyang sa ila pulungkoan.

8 Ang Ginoo nga si lehoba naga-
sumpa tungud sa iya kalag, siling ni

lehoba nga Dios sang Sebaot : gina-

dumtan ko ang pagkahalangdon ni

lakob kag ginakaakigan ko ang iya

mga balay nga harianon ; kag ang banwa
kag ang yara sa iya pagaitugyan ko sa

kaaway.
9 Kag mahanabu nga kon napulo ka

mga tawo magkalabilin sa isa ka balay,

magakalamatay sila.

10 Kag ang tagsatagsa pagadalhon
sang iya himata, kag sang dapat nga
magsunog sa iya, nga m.agakuha sang
iya mga tul-an gikan sa balaj^, kag ma-
gasiling sa yara sa sulud sang balay:

"i May iban pa bala upud sa imo ? " Kag
magasabat sia

:

" Wala." Kag magasiling sia : "Hipus,
kay indi dapat kita magsambit sang
ngalan ni lehoba,

11 Kay, yari karon, si lehoba nagsogo
sini kag pagagub-on niya ang balay sa

dakungakagulub-an ; kag ang balay nga
diotay sa mga iitik.

12 ^" Magadinalagan bala ang mga
kabayo sa mga pil-as? Kon ^Magadaro
bala sila sa ila sang mga baka, kon gin-

baylo ninyo ang katadlungansa hilamon
nga makahililo kag ang bunga sang ka-

tarungan sa ahenho ?

13 Kamo nga nagakalalipay sa wala,

kam.o nga nagasiling : "i Wala bala kami
mag-alankon sing gahum sa amonkaba-
kuran ?

"

14 Busa, yari karon, balay ni Israel,

pagapatindugon ko batok sa inyo, siling
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ni lehoba nga Dios sang Sebaot, ang
isa ka katawohan nga magapigos sa inyo
kutub sa salampntan sa Hamat tubtiib

sa kasulgan sang kamingawan.

Mga palanan-awcn saog mga apan, sans kalayo

kag sang mga tonion.

7AMO ining ginpahayag sa akon
sang Ginoo nga si lehoba: Yari

karon nga sia nagtuga sing mga
apan, sa panag-on nga nagsiigud sa

pagtubo ang hilamon nga olehe

:

kag yari karon, amo ang hilamon
nga olehe sang ani nga harianon.

2 Kag nahanabu sang pagkatapus nila

sa paghalonhon sang hilamon sang duta,

nga ako nagsiling :
" Ginoo nga si leho-

ba, patawara, ginaampo ko sa imo, ; sin-

bala si lakob, agud nga magpadayon
sia? Kay diyotay sia."

3 Naghinulsul si lehoba sini :
" Indi

magakahanabu ini," siling ni lehoba.

4 Amo ining ginpahayag sa akon sang
Ginoo nga si lehoba : Yari karon, nga
ang Ginoo nga si lehoba nagtawag sa

pagkasaba tungud sang kalayo ; kag na-
gahalonhon ang kalayo sang daku nga
kaidadalman , ugaling naghalonhon sia

sang panublion.

5 Kag nagsiling ako :
" Ginoo nga si

lehoba, pauntata, ginaampo ko sa imo.
1 Sin-o bala si lakob, agud nga magpa-
dayon sia ? Kay diyotay sia."

6 Naghinulsul si lehoba sini :
" Indi

man magakahanabu ini," siling sang Gi-
noo nga si lehoba.

7 Amo ining ginpahayag niya sa
akon: Yari karon, ang Ginoo nagatin-
dug sa ibabaw sang isa ka kuta nga na-
himo sa tonton, kag sa iya kamut may
isa ka tonton.

8 Kag si lehoba nagsiling sa akon

:

"
I Ano bala ang ginatan-aw mo Amos ?

"

Kag nagsiling ako :
" Isa ka tonton." Kag

ang Ginoo nagsiling :
" Yari karon, ako

nagabutang sang tonton sa tunga sang
akon banwa nga Israel : indi ko na sia

pagapasaylohon sing bisan ano.

Q Ang mga mataas nga duug ni Isaak
pagahapayon, kag ang mga balaan nga
puluy-an ni Israel pagagub-on ; kag ma-
gatindug ako nga may hinganiban batok
sa balay ni leroboam."

Si Amos sa Bethel.—Ang pagkakaaway ni

Ainasias.

10 Niyan si Amasias, nga saserdote sa
Bethel, iiagpadala sa pagsiling kay lero-

boam, nga hari sa Israel: "Si Amos
nagapuhon batok sa imo sa tunga sang
balay ni Israel : ang duta indi sarang
makabatas sang tanan niya nga mga
polong.

11 Kay amo ining ginasiiing ni Amos

:

si leroboam mamatay sa hinganiban,
kag si Israel pagapalitonon sing bug-os sa

iya duta."
12 Kag si Amasias nagsiling kay A-

mos :
" Manugtulok, lakat kag palagyo-

ka sa duta ni luda, kag magkaon-ka did-

to sang imo tinapay, kag magtagna-ka
didto.

13 Kag indi ka na magpanagna sa

Bethel, kay among balaan nga puluy-an
sang hari kag balay sang ginharian."

14 Kag nagsabat si Amos, kag nagsi-

ling kay Amasias :
" Indi ako manalag-

na, bisan anak ako sang manalagna,
kondi nga manngbantay sang obeha,
kag manugkuha ako sang bunga sang
igos nga talonon.

15 Kag ginkuha ako ni lehoba sa

olehe sang pinanung, kag nagsiling sa

akon si lehoba : Lakat kag tagna-ka
sa akon banwa nga Israel.

16 Kag karon, pamatii ang polong
ni lehoba. Ikaw nagasiling: Indi ka
magtagna batok sa Israel, bisan magwali-
ka batok sa balay ni Isaak.

17 Tungud sini, amo ining ginasiiing

ni lehoba : Ang imo asawa magapanghi-
lahi sa banwa ; ang imo mga anak nga
lalaki kag ang imo mga anak nga babae
magakalapukan sa hinganiban ; ang
imo duta pagabahinbahinon sa lubid

:

kag ikaw mamatay sa duta nga
mahigko, kag si Israel pagapalitonon
sing bug-OS gikan sa iya duta."

Paianan-awon sang alat-alat nga may bunga.

—

Mga pabiig batok sa Israel.

8 AMO ining ginpahayag ni lehoba sa

akon : Yari karon ang isa ka alat-

alat nga may bunga sa tingadlaw.

2 Kag nagsiling sia : "i Ano bala ang
ginatan-aw mo, Amos ? " Kag nagsiling

ako :
" Isa ka alatalat nga may bunga sa

tingadlaw." Kag nagsiling sa akon si

lehoba :
" Nagaabut ang katapusan nga
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sa akon banwa nga Israel ; indi ko na
sia pagapasaylohon sing bisan ano.

3 Ang mga kalantahon sang Simba-
han manginuwang sa sadtong adlaw,
siling sang Ginoo nga si lehoba. Ma-
damu ang mga bangkay ; sa tanan nga
dung ginapanghaboy sila. j Hipns !

"

4 Pamatii-iiinyo ini, kamo nga malu-
yag magtolon sang mga imol, kag
maglaglag sang mga nalisdan sang duta

;

5 Kamo nga nagasiling : *'i San-o bala

magaagi i}n)ig piesta sang lati, agud nga
magbalaligya kami sang trigo ; kag
ining sabado, agud nga magbulukas
kami sang mga damisag, nga pagpamu-
hinan namon ang epa, kag pagduga-
ngan namon ang siklo \ nga nagahimo
sang limbangan nga daya nga sa

pagdaya

!

6 Sa pagbakal sa mga makalooy
tungud sang pilak, kag sa mga imol
tungud sangduhakasapin? Pagaibaligya
namon ang amo nga sagbot sang trigo."

7 Si lehoba nagsumpa sini tungud
sang himaya ni lakob : Indi nga mas-a
magakalipat ako sang tanan niya nga
mga binuhatan.

8 Bangud sini i indi bala magakurug
ang duta ? Ang tanan niya nga mga
pumuluyo magalalaw kag magataub ang
bug- OS nga duta subung sang isa ka
suba. kagmagaawas sia kag magahunas
sia subung sang suba saEgipto.

9 Kag magakahanabu, sa sadtong
adlaw, siling sang Ginoo nga si lehoba,
nga pagapatunoron ko ang adlaw sa
kaudtohon, kag nga pagapadulmou ko
ang duta sa adlaw nga masanag.

10 Kag pagabaylohan ko ang inyo
mga piesta sang lalaw, kag ang tanan nin-

yo nga mga kalantahon sang mga pana-
labiton; pagaiwagkus ko ang panapton
nga masinakiton sa tanan nga mga ha-
wak, kag pagaupav/on ko ang tanan nga
olo ; kag pagahimoon ko nga manginla-
law ini subung sang tungud sang bug-
tong nga anak, kag ang iya katapusan
subung sang adlaw sang kapaitan.

11 Yari karon, nagaalabut ang mga
adlaw, siling sang Ginoo nga si lehoba,
nga sa ila magapadala ako sing gutum
sa duta : indi gutum sa tinapay, bisan
kauhaw sa tubig, kondi sa pagpamati
sang polong ni lehoba.

12 Niyan magalakat sila nga nagata-
lalang sa dagat pa dagat, kutub sa Amin-
han tubtub sa ^idlangan, gikan diri pa

didto, sa pagpalangita sang polong ni

lehoba, kag indi nila sia makita.

13 Sa sadtong adlaw ang mga maa-
yoayo nga ulay kag ang mga pamatan-
on, magakalalapyo sa kauhaw;

14 Sila nga nagasulumpa tungud sang
sala sa Samaria, kag nga nagasililing:

"oh Dan ; magkabuhi ang imo dios," kag:
" Magkabuhi ang dalan sa Beer-seba,"
Magakalapukan sila, kag indi nga mas-
a magatilindug pa sila liwan.

Palr.aan-awon sang pagkalagiag sang halaraa.

Paaaad sa pagpatindug liwan.

9NAKITA ko ang Ginoo, nga naga-
tindug malapit sa halaran, kag

nagsiling sia : Pilasa ang mga oloolo,
kag magkulurug ang mga atangan:
kag boonga sila sa ibabaw sang olo sang
tanan ; kag ang nabilm sa ila pagapatyon
ko sa hinganiban, nga walay makapa-
lagyo bisan sin-o nga manugpalagyo, kag
walay sin-o nga makalikaw didto.

2 Bisan pa maglapus sila tubtub sa
inpierno, kutub didto pagakuhaon sila

sang akon kamut; kag kon magsalaka
sila tubtub sa langit, kutub didto paga-
itiklod ko sila.

3 Kag kon magpalanago si!a sa pu-
tokputokan sang Karmelo, didto paga-
pangitaon ko sila kag pagakuhaon ko
sila ; kag kon magpalanago sila sa atu-
bangan sang akon nga mata sa kadadal-
man sang dagat, didto magasogo ako sa
man-ug kag magakagat sia sa ila.

4 Kag kon magkaladto sila sa kabiha-
gan sa atubangan sang ila mga kaaway,
didto pagasogoon ko ang hinganiban,
kag magapatay sia sa ila; kag igapasisi-

ling ko sa ibabaw nila ang akon mga
mata nga sa kalainan, kag indi nga sa
kaayohan.

5 Kag ang Ginoo nga si lehoba sang
Sebaot amo sia ang nagakamlut sang
duta kag matunaw sia, kag magalalaw
ang tanan niya nga mga pumuluyo ; kag
nagataub sia sing bug-os subung sang
suba, kag nagahunas subung sang suba
sa Egipto.

6 Sia nagapatindug sa langit sang iya
mga mataas nga hulut, kag ginapaham-
tang niya ang iya langitlangit sa ibabaw
sang duta. Sia nagatawag sang mga
tubig sang dagat, kag sa ibabaw sang
kadaygan sang duta ginaula niya sila: si

lehoba amo ang iya ngalan.
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7 Mga anak ni Israel, i indi bala kamo
akon, subung sang mga anak sang mga
Kusinhon ? siling ni lehoba. jWalako
bala pagpataklara si Israel gikan sa duta
sang Egipto, kag ang mga Pilistinhon
gikan sa Kaptor, kag gikan sa Kir, ang
Aram ?

8 Yari karon, ang mga mata sang
Ginoo nga si lehoba yara batok sa ginha-
rian sang sala, kag ako magalaglag sa

iya sa kadaygan sang duta ; apang indi

ko pagalaglagon sing bug-os ang balay
ni lakob, siling ni lehoba.

9 Kay, yari karon, ako magasogo kag
pagauyugon ko ang balay ni Israel sa

tanan nga mga katawohan, subung sang
paguyog sang trigo sa isa ka ayagan,
kag indi maholog ang isa ka uyas sa

duta.

10 Sa hinganiban magakalamatay ang
tanan nga mga makasasala sa akon
banwa, nga nagasiling : Ang malain
indi magalambut sa amon, bisan ma-
holog sa ibabaw namon.

11 Sa sadtong adlav/ pagapatindugon
ko liwan ang payag ni Dabid, nga napu-
kan, kag pagatakpan ko ang iya mga
magamay nga mga gawang, kag pagaka-
pulan ko ang iya mga litik, kag paga-

bangonon ko liwan ang iya mga nagub-
an kag pagapatindugon ko sia, subung
sadto

;

12 Agud nga mag-angkon sila sang
nabilin sa Edom kag sang tanan nga
mga katawohan, nga ginahingalanan sa

akon ngalan, siling ni lehoba nga maga-
himo sini.

13 Yari karon, nagaalabut ang mga
adlaw, siling ni lehoba, nga ang naga-
daro makalambut sa manug-ani ; kag ang
manuglinas sang mga ubas, sa naga-
sab-ug sang binhi ; kag ang mga bukid
magapalatubud sing duga sang ubas,

kag ang tar.an nga mga kabakoloran
magakalatuiiaw.

14 Kag pagapabalikon ko ang kabi-

hagan sang akon banwa nga Israel, kag
sila rnagapalatindug sang mga kabanwa-
anan nga hinapay, kag pagapuy-an
nila sila, kag magatalanum sila sing

mga kaubasan, kag magailinum sila

sang alaknila, kag magahilimo sila sing

mga katamnan kag magakalaon sila

sang bunga nila.

15 Kag pagaitanumko sila sa ibabaw
sang ila duta, kag indi na nga mas-a paga-
pangabuton sila sa ila duta, nga ginhatag
ko sa ila, siling ni lehoba nga imo Dios.

SI ABDIAS.

Mga sala kag silot sa Edom.—Ang pagpasag-uli

kag kabulahanan sa Israel.

-I PALANAN-AWON ni Abdias. Amo
I ining ginasiling sang Ginoo nga si

lehoba nahanungud sa Edom : Naba-
tian namon ang pahibalo ni lehoba,
kag ang isa ka manugbalita ginpadala
sa mga katawohan :

" Tilindug-kamo,
hoo, magtilindug-kita batok sa iya sa

pag-awayan."

2 Yari karon, ginhimo ko ikaw nga
diyotay sa tunga sang mga katawohan

;

ginatamay ka gid.

3 Ang palabilabi sang imo tagiposoon
nagdaya sa imo, ikaw nga nagapuyo sa

mga litik sang mga pil-as, ang imo ma-
taas nga puluy-an ; nga ginasiling mo sa

imo tagiposoon :
"

i Sin-o bala ang ma-
gatiklod sa akon sa duta? "

4 Kon magpapaibabaw ka, subung sang
agiia, sang imo pugad, kag kon sa tunga
sang mga kabitoonan ibutang mo sia,

kutub didto pagaitiklod ko ikaw, siling

ni lehoba.

5 Kon ang mga makawat mag-alabut
sa imo, kon ang mga manughapay sa

kagab-ihon jdaw ano nga pagkalaglag
mo! iindi bala sila magpalangawat
sang tuman sa ila ? Kon mag-alabut sa

imo ang mga manugani sang ubas, i indi

bala sila magabililin pa sing mga silig-

puton ?

6 jDaw ano nga pagusisa kay
Esau !

i
Daw ano nga pagpangita sang

iya mga bahandi nga tinago !

7 Tubtub sa kadulunan ginpalakat ka
sang tanan mo nga mga kadampig. Gin-
dayaan ka niia, naglalandas sila sa imo,
ang mga may paghidaet sa imo. Ang

1090



1.1. SI lONAS. 1.3.

mga nagakalaon sang imo tinapay naga-

bulutang sing siod sa idalum nimo. Wa-
la sa iya sing ihibalo.

8 Sa sadtong adlaw, siling ni lehoba :

(jindiko baia pagapandulaon ang mga
maalam sa Edom, kag ang mga mahiba-
loanon sang bnkid ni Esau ?

9 Kag ang imo mga maisug, oh Te-
man, pagapamoongon, agud nga ang
katapiisan nga tawo pagautdon sa bukid
ni Esau tungud sang kinamatay.

10 Tungud sangpagkalugusRga nahi-

mo sa imo litud nga si lakob, magata-
bon sa imo ang kahuya, kag pagautdon
ka sa gihapon.

11 Sa adlaw nga nag-atubangka, sa ad-

law nga ang mga dumuluong nagdalala
nga bihag sang iya kasoldadosan, kag nga
ang mga dikilala nagsululud sa imo mga
gawang kag nagpapalad sila sa ibabaw
sang Jerusalem, ikaw man subung sang
isa sa ila.

12 Busa, dili ka magpamalandong sa

adlaw sang imo utud, sa adlaw sang iya

kalalat-an ; dili ka magkalipay sa mga
inanak ni luda, sa adlaw sai-;g ila kagu-
lub-an; bisan magpalabilabi ang imo
baba sa adlaw sang kalilisdan.

13 Dili ka magsulud sa gawang sang
akon banwa sa adlaw sang iya kalalat-an;

dili ka man magpamalandong sang iya
kalainan sang adlaw sang iya kalalat-an

;

bisan maghilabut ka sang iya pagka-
butang, sa adlaw sang iya kalalat-an.

14 Dili ka magtindug sa mga ginsang-
an, sa pag^:atay sa iya mga manugpalag-
yo ; bisan magpanugyan ka sa kaaway
sang iya mga manugpalagyo sa adlaw
sang kalisdanan.

15 Kay malapit na ang adlaw ni leho-

ba batok sa tanan nga mga katawo-
han : sono sang imo ginhimo pa gahimo-
on sa imo, kag ang imo balus magabalik
sa ibabaw sang imo olo.

1

6

Kay subung nga nagilinum kamo sa

bukid sang akon pagkabalaan, magaili-
num ang tanan nga mga katawohan sing

dayon ; magailinum sila kag magatolon
sila, kag manginsubung sila sang wala
na sila.

17 Apang sa bukid sa Sion may da-
iangpan kag manginpagkabalaansia, kag
ang balay ni lakob magaangkon sang
ila mga kaugalingon.

18 Kag ang balay ni lakob m.anginka-
layo, kag ang balay ni lose mangindab-
dab, kag ang balay ni Esau manginalika-
bo, kag pagapanunugon nila sia, kag
pagaupuron sia ; kag wala sing ma-
nugpalagyo sa balay ni Esau, kay si

lehoba naghambal.
19 Kag ang mga Bagatnanon raaga-

tagiya sang bukid ni Esau, kag ang mga
kapatagan sang dnia sang mga Pilistin-

hon ; kag magatalagiya sila sang mga
latagon ni Epraim kag sang mga lata-

gon sa Samaria ; kag ri Benyamin maga-
tagiya sang Galaad.

20 Kag ining kasoldadosan sang mga
bihag nga mga inanak ni Israel magata-
lagiya sang iya sang mga Kanaanhon
tubtub sa Sarepta ; kag ang mga bihag sa

Jerusalem, nga yara sa Separad, maga-
talagiya sang mga kabanwaanan sang
Bagatnan.

21 Kag ang mga manugtubus magata-
laklad sa bukid sa Sion sa paghukom sang
bukid ni Esau. Kag ang ginharian ma-
nginiya ni lehoba.

SI lONAS.

Pflgtawag kay lonas. Ang iya pagpalagyo kag

ang iya si lot.

1KAG nag-abut ang polong ni lehoba
kay lonas, nga anak ni Amitai, nga

nagasiling

:

2 Tindug-ka, kadto-ka sa Ninibe, nga
banwa nga daku, kag magsingit ka batok

sa iya ; kay ang ila kalautan nagsaka sa

atubangan nakon.

3 Apang si lonas nagtindug sa pag-
palagyo sa atubangan ni lehoba, sa

Tarsis, kag nagdulhog sia sa lope, kag
nakita niya ang isa ka sakayan, nga
nagataliwan pa Tarsis; kag sang
nagbayad sia sang iya hinakay, nag-
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sulud sia sa iya, sa paglakat upiid sa ila

pa Tarsis, gikan sa atubangan ni lehoba.

4 Apang si lehoba nagpadala sing isa

ka daku nga hangin sa dagat, kag may isa

kadakii nga unos sa dagat, sa bagay nga
naghunahuna siia nga maboong ang
sakayan.

5 Kag ang mga sakayanon nagkalahad-
luk, kag ang tagsatagsa nagpanawag
sa iya dios : kag ginpanagbong nila sa

dagat ang mga butang nga yara sa

sakayan, sa pagpamag-an sa iya. Apang
si lonas nagpanaug sa idalum sang saka-

yan, kag naghigda kag nagtolog sia

sing hamook gid.

6 Kag ang pangolo nga maniigolin

sang sakayan nagpalapit sa iya kag nag-

siling sa iya :
"

l Paano bala ang pagka-
sarang mo pagtolog? Bangon ka, kag
panawag-ka sa imo Dios. Ayhan ang
Dios magatamud sa aton, kag indi kita

raagkaladula."

7 Ugaling nagsililing ang tagsatagsa

sa iya kaupud :
'' Kari-kamo, kag magpa-

palad kita, sa paghibalo kon tungud kay
sin-o nag-abut sa aton ini nga kalainan."

Kag nagpapalad sila, kag ang kapalaran
naholog kay lonas.

8 Kag nagsililing sila sa iya : "Ipaha-
yag sa anion karon, kay ngaa nag-abut sa

aton iij-i nga kalainan. l Ano bala ang
imo kalibangan, kag sa diin ka magha-
lin ? I Ano bala ang imo duta kag
tagadiin ka ?

"

9 Kag sia nagsiling sa ila :
" Hebrein-

hon ako, kag nagkahadiuk ako kay leho-

ba, nga Dios sang mga langit, nga nag-
himo sang dagat kag sang duta."

10 Niyan yadtong mga tawo, ginda-
kup sang daku nga kahadluk, kag nagsi-

liling sila sa iya :
"

i Kay ngaa bala nag-
himo ka sini ? " Kay ginhangup nila nga
nagapalagyo sia gikan sa atubangan ni

Iehoba,kay ginapahayag niya ini sa ila.

11 Kag ginsilingan nila sia: *'^Ano
bala ang pagahimoon namon sa imo,
agud nga ang dagat maglinong sa
amon? " Kay ang dagat nagdugang pa sa

kabaskug.
12 Kag sia nagsiling sa ila :

*' Hakwa-
ta-ninyo ako kag itagbong-ninyo ako sa

dagat, kag ang dagat magapahimonong
sa inyo; kay ako nakahibalo nga tungud
sa akon nag-abut ining daku nga unos
batok sa inyo."

13 Kag yadtong mga tawo ttagalaivud

sa pagpabalik sa duta sang sakayan;

apang wala sila makasarang, kay ang
dagat nagadugang sa pagbasbug pa gid
batok sa ila.

14 Kag nagsilingit sila kay lehoba,
kag nagsililing sila : "Nagaampo kami sa
imo karon, lehoba, nga indi kami m^ag-
kaladu'la tungud sang kabuhi sini nga
tawo, bisan ibiitang mo sa ibabaw
namon ang dugo nga walay sala ; kay
ikavv, lehoba, nagahimo subung saug imo
luyag."

15 Niyan ginhalakwat nila si Jonas
kag gintagbong nila sia sa dagat ; kag
naguntat ang kasingkai sang dagat.

16 Kag gindakup 5'^adtong mga tawo
sang daku nga kahadluk kay lehoba ; kag
naghalalad sila sing isa ka halad kay le-

hoba, kag nagpalanaad sila sa iya sing
mga saad.

Si Fonas sa tiyan sang isa ka gadya.—Ang iya

i^angatnuyo kag ang iya pagkaluwas.

2 APANG si lehoba nag-aman sing isa

ka daku nga isda, nga magtulon kay
lonas ; kag didto si lonas sa kasudlan
sang isda sing tatlo ka adlaw kag tatlo

ka gab-i.

2 Kag nagpangamuyo si lonas kutub
sa tiyan sang isda kay lehoba nga iya

Dios.

3 Kag nagsiling sia :

" Nagapanawag ako kay lehoba sa

akon kaialat-an,

Kag sia nagpamati sa akon
;

Nagapanawag ako gikan sa tiyan

sang lulubngan,
Kag ginapamatian mo ang akon

tingug.

4 Gintagbong mo ako sa kaidadal-
man, sa alibutud sang mga kada-
gatan ;

Kag ginlibutan ako sang sulog :

Ang tanan mo nga mga hanol kag
ang tanan mo nga mga kabaluran
nag-alagi sa ibaw nakon.

5 Kag nagsiling ako : Gintagbong
ako gikan sa atubangan sang imo
mga mata

;

Apang magapamalandong pa ako
sang Simbahan sang imo pagka-
balaan.

6 Ang msa tubig naglilibot sa akon
tubtub sa kaldg,

Ginlibutan ako sang kaidadalman ;

Ang lumot nagpungyot sa akon olo,
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7 Nagpanaug ako sa mga gamut sang
mga bukid

;

Ang duta nagapintal sa ibabvv na-
kon sa gihapon

;

Apang pagapasakaon mo ang akon
kabuhi sa lulubngan, oh lehoba,
Dios nakon.

8 Kon ginalapyo ang akon kalag sa

akon, nagapanumdum ako kay
lehoba

:

Ang akon pangamu3^o nagasulod tub-

tub sa imo sa Simbahan sang imo
pagkabalaan.

9 Ang mga nagatapik sa mga kada-
yav/an sang vfala, nagabiliya sang
tiibiira7i sang ila bngay

;

10 Apang ako magahalad sa imo sing

mga halad nga may tingug sa

pagdayaw

:

Kag pagatumanon ko ang mga saad
nga ginpanaad ko.

Ang kaluwasan nagagikan kay le-

hoba/'
11 Kag nagsogo si lehoba sa isda, kag

ginsuka niya si lonas sa duta.

Si lonas sa Ninibe.—Paghinulsul sang mga
Niflibinhon.

3 KAG nag-abut ang polong ni lehoba
sa makaduha kay lonas, nga naga-

siling

:

2 " i indug-ka, kag kadto-ka sa Nini-
be, nga daku nga banwa ; kag isingit sa

iya ang pahibalo, nga pagaisiling ko sa
imo."

3 Kag nagtindug si lonas, kag nagkad-
to sa Ninibe, sono sa poiong ni lehoba.
Kag ang Ninibe among banwa nga daku
gid, nga tatlo ka adlaw nga lalakton.

4 Kag si lonas nagsugud sa pagsulud
sa banwa, sa isa ka adlaw nga lalakton

;

kag nagsingit sia kag nagsiling :

"

" Kap-atan pa ka adlaw, kag ang Ninibe
pagapukanon."

5 Kag ang mga tawo sa Ninibe nag-
toloo sa Dios, kag nagbalantala silasing
puasa, kag nagpalanaput sila sing mga
panapton nga masinakiton, kutub sang
labing dalagku sa tunga nila tubtub sa
labing magamay.

6 Kag nag-abut ang balita tn.btub sa

Hari sa Ninibe, kag nagtindug sia sa iya
lingkoran nga harianon, kag ginuba ni-

y2i ang iya bayo 7iga harianon, kag nag-
panabon sia sang panapton nga masina-
kiton, kag naglingkod sia sa abo.

7 Kag ginpasingit niya kag ginpahi-
balo sa Ninibe, sa sogo sang Hari kag
sang iya m,ga kadalagkuan, nga nagasi-
ling :

" Nga ang mga tawo kag ang m.ga
kasapatan, ang mga baka kag ang mga
obeha, indi magtilaw sing bisan ano
nga indi sila maghalalab, bisan raagili-

num sing tubig

;

8 Nga magpalanabon ang mga tawo
kag ang mga kasapatan sing panapton
nga masinakiton, nga magpalanawag sila

sa Dios sing mabaskug gid ; kag nga mag-
isol ang tagsatagsa sa iya m.alain nga
dalanon, kag sa paglugus nga vara sa ila

mga kamut

;

9 i Sin-o bala ang nakahibalo ? Ang
Dios ayhan magabalik kag magahinul-
sul ; sarang sia makaisol sa kasingkal
sang iya kaakig, agud nga indi kita mag-
kaladula."

10 Kag nakita sang Dios ang ila mga
binuhatan, nga kon paano nga nagilisol

sila sa ila malain nga dalanon, kag nag-
hinulsul ang Dios sang malain, nga ginsi-

ling nij'a nga paghimoon kunta sa ila,

kag wala niya paghimoa ini.

Ao2 paglas-ay al lonas,—Mga pagsabdong ni lehoba.

4 KAG ginlas-ayan si lonas sing daku
gid, kag naakig sia

;

2 Kag nagpangamuyo sia kay lehoba,
kag nagsiling : "Karon, oh lehoba, i indi

amo ini bala ang ginasiling ko sang didto
pa ako sa akon duta ? Tungud sini buut
ko sing una anay nga magpalagyo pa
Tarsis. Kag nakahibalo ako, nga ikaw
amo ang Dios nga m.aloloy-on kag mahi-
noklogon, inanay sa pagpangakig kag
bugana sing bugay, kag nga nagahinu-
Isul ka sang malain.

3 Kag karon, oh lehoba, ginaampo ko
sa imo nga kuhaon mo ang akon kalag,
kay manginmaayo pa sa akon ang ka-
matayon sang kabuhi."

4 Kag si lehoba nagsiling sa iya :

"
I Nagahimo ka baia sing maayo sa imo

pagpangakig?"

!
5 B'jsa, naggowa si lonas sa banwa,

j

kag naglingkod sia sa Sidlangan sang
1 banwa; kag naghimo sia didto nga sa

j

iya sing isa ka payagpayag, kagjiagling-
' kod sia sa iya iandong, tubtub nga ma-
!
kita niya ang magkahanabu sa banwa.

6 Kag si lehoba nga Dios nag-aman
sing isa ka tangantangan, nga nagtiibo sa

1
ibabaw ni lonas, agud nga maglandong
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sa ibabaw sang ij^a olo, kag nga maglu-
was sa iya sa iya kalisdanan ; kag si lonas
nagkalipay sing daku gid tungud sang
tangantangan.

7 Apang ang Dios nag-aman sing isa

ka ulod, sa pagpamanagbanag, nga nag-
pilas sang tangantangan kag nalaya sia.

8 Kag nahanabu nga, sang pagsiibang
sang adlaw, nag-aman ang Dios sing isa

ka hangin sa Sidlangan ; nga nagapin-ot,

kag ang adiaw nagpilas kay lonas sa

olo; kag linapyo sia, kag nagpangayo
sia sang kamatayon nga sa iya kaiag
kag nagsiling sia :

" Manginmaaj^o pa
sa akon ang kamatayon sang kabuhi."

9 Kag ang Dios nagsiling kay lonas :

"Nagahimo ka bala sing maayo sa pag-

pangakig mo bangud sining tanganta-
ngan ?

" Kag sia nagsiling :
" Nagahimo

ako sing maaj^^o sa pagpangakig ko, tub-

tub sa kamatayon."
10 Kag si iehoba nagsiling : "Naga-

kahilak ka sang tangantangan, nga tu-

ngud sa iya wala ka raagpangabudlay,
bisan ginpatubo mo sia, nga sa isa ka
gab-i nagtubo, kag sa isa ka gab-i na-

dula sia
;

11 Kag eindi bala ako magakalooy sa

Ninibe, ining daku nga banwa, nga didto

may kapin sa isa ka gatus kag duha ka
piilo ka libo ka tawo, nga wala makaki-
lala sang kalainan sang ila kamut nga
too kag sang ila kamut nga wala, kag
mga kasapatan sa dakung kadamuon? "

SI MIKEAS.

Mga pabiig batok kay Israel k&g kay iuda tungiid

sang ila tnga dipaskatarung kag sang

ila mga pagkamalalison.

1ANG polong ni Iehoba, nga nag-abut
kay Mikeas, nga taga-Moras, sa mga

kaadlawan ni lotam, ni Akas kag ni

EsekiaSj nga mga hari sa Iuda, nga iya

nakita sa ibabaw sang Samaria kag sang
lerusalem.

2 Palamati-kamo, mga banwa nga ta-

nan ; talupangud-ka, duta, kag ang tanan
nga yara sa iya ; kag nga ang Ginoo nga
si Iehoba manginsaksi batok sa inyo

;

ang Ginoo, kutub sa Simbahan sang iya

pagkabalaan.

3 Kay yari karon, si Iehoba nagahalin
sa iya puluy-an ; nagapanaug sia kag na-
gatapak sa ibabaw sang mga kataasan
sang duta.

4 Sa idalum niya nagakalatunaw ang
mga kabukiran, kag ang mga nalupyakan
nagakalayupok, subung sang talo sa atu-

bangan sang kalayo, subung sang mga
tubig nga nagaililig sa isa ka banglid.

5 Ining tanan tungud sang pagkama-
lalison ni lakob kag tungud sang mga
sala sang balay ni Israel, i Ano bala ang
pagkamalalison ni lakob ? i Indi bala
ang Samaria ? l Kag ano bala ang mga
duug nga mataas ni Iuda ? l Indi bala
ang lerusalem ?

6 Busa, pagahimoon ko ang Samaria
nga kagulub-an sa mga latagon, nga ta-

lamnan sang ubas, kag pagaiula ko ang
iya mga bato sa nalupyakan, kag pagai-

padayag ko ang iya mga sadsaran.

7 Kag ang tanan niya nga mga tinig-

ban nga larawan pagapamihakpihakon,
kag ang tanan nga mga sohol sang ka-

higkoan pagapanunugon sa kalayo, kag
pagahapayon ko ang tanan niya nga
mga diosdios ; kay sa mga sohol sang
bigaon gintipon niya sila, kag sa mga so-

hol sang bigaon magabalalik sila.

8 Tungud sini dapatako magpanalabi-
ton kag maguwang nga magalakat ako
nga inagawan kag hubo. Magapanalabi-
ton ako subung sang mga sakal, kag
magasingitako sa lalaw subung sang mga
abestrus.

9 Kay ang iya pilas walR sing pag-ayo,
nga naglambut sia tubtub sa Iuda, nag-
abut sia tubtub sa gawang sang akon
banwa, tubtub sa lerusalem.

10 Dili ninyo pagigbantala ini sa Gat

;

mag-andam-kamo sa paghilibi. Nagali-
gid ako sa yab-ok sa Bet-leapra.

11 Agi-ka nga sa pagkahubo, pumu-
luyo nga babae sa Sapir, nga may kahu-
ya. Ang pumuluyo nga babae sa Saanan
wa^a magagowa na : ang panalabiton sa

Bet-esel nagadumili sa inyo sining du-

lugan.
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12 Kay ang pumuluyo nga babae sa

Marot nagalubag sa kasakit bangud sang
kaayohan, kay ang kalainan nagapanaug
gikan kaylehoba tubtub sa gawangsang
lerusalem.

13 Itakud ang kanga sa kabayo nga
madasig, oh pumuluyo nga babae sa

Lakis : nga pamuno sia sang sala sa anak
nga babae ni Sion ; kay sa imo nakit-an

ang mga pagkamalalison sa Israel.

14 Tungud sini, ikaw magahatag sing

hatag sa pagbulag sa Moreset-gat : ang
mga balay sa Aksib mangindaya sa mga
hari sa Israel.

15 Pagadalhon ko pa sa imo ang na-

gatagiya, oh pumuluyo nga babae sa

Maresa : ang himaya ni Israel magahalin
tubtub sa Adu'am.

16 Mag-upaw ka kag mag-alot-ka ba-

ngud sang mga anak sang imo mga ka-

lipayan
;
pasangkara ang imo upaw su-

bung sang iya sang agila, kay ginpang-
liton sila malayo sa imo.

2i KAILO sang mga magapamalan-
dong sing kalain:m, kag sangmga na-

gapadugi singmalain saila mga higdaan,
sa paghikot sini sa kapawa sang aga,

kay yara ini sa gahum sang ila kamut.

2 Kon magkaibog sila sang mga lata-

gon, ginaagaw nila sila ; kon sang mga
balay, ginakuluha nila sila ; g'.napiligus

nila ang tawo kag ang i^'^a balay, ang
tagiya kag ang iya panublion.

3 Ngani, am.o ining ginasiling ni le-

hoba : Yari karon, ako nagapamalan-
dong sa ibabaw sini nga kaliwatan sing

|

isa ka kalainan, nga sa iya indi ninyo I

sarang makuha ang inyo mga liog;
'

bisan magalalakat kamo nga mga tanga,
kay ini nga panag-on raanginmalain.

4 Sa sadtong adlaw pagaraitlangon
nahanungudsainyo ang isa ka hulubaton,
nga nagahimo sing panalabiton, pana-
labiton sang mga panalabiton sa lalaw,
nga nagasiling :

" Ginahapay kami sing
bug-OS gid ; ang pahat sang akon banwa
ginapaliton niya sa kamut: | Paano nga
pagkuha niya sa akon sini ! Ginapahat
niya sa mga malalison ang anion mga
latagon."

5 Ngani, wala ka na sing sin-o nga
mag-untay sing lubid sa isa ka pahat sa
katilingban ni lehoba.

6 "Dili na kamo magtalagna." Maga-
talagna sila sing maayo. Kon indi sila

magtalagna sa sini nga mga tawo, indi
pagapalayoan sang mga pasipala.

y Ikaw, nga ginahingalanan nga balay
ni lakob. i kaakig bala ang Espiritu ni
lehoba ? i Amo ini bala ang iya mga
binuhatan? ;ang akon mga polong wala
bala nagahilimo sing maayo sa naga-
lakat sing matadlung gid ?

8 Apang dugay na nga ang akon
banwa nagatindug subung nga kaawa3\
Gikan sa ibabaw sang panapton ginpa-
nguha ninyo ang kunup : ang mga tawo
nga nagaalagi nga malinong, nagama-
nginsubung sang mga nagailisol sa pag-
awayan.

9 Ang mga babae sa akon banwa
ginapanobol ninyo sa mga balay sang
ila mga kalipayan

;
gikan sa ila mga

kabataan ginkukiha ninyo ang akon
pagkahalangdon, sa gihapon.

10 Tilindug-kamo kag lalakat-kamo,
nga indi amo ini ang palahuwayan,
bangud sang kahigkoan; nagapatubas
sia sang kalalat-an kag ang kalalat-an
among kalaglagan gid.

11 Kon ang isa magpakabinugnaan,
kag magpahito sing mga butig, nga
nagasiling :

" Ako magatagna sa imo sa
alak kag sa ilimnan nga makahulubug "

;

ini sia manginmanalagna sa sini nga
banwa.

12 Pagatingbon ko sa imo, lakob, pa-
gatingbon ko sa imo sing bug-os : paga-
tipunon ko, pagatipunon ko ang nabilin
sa Israel: jagatingbon ko sila subung
nga mga obeha sa isa ka puluguhan,
subung nga kinabon sa tunga sang iya
halalban ; magagalahud sila tungud sang
kadatnuon sang mga tawo.

13 Ang magagahit. magataklad sa
unhan nila ; magagalahit sila, kag ma-
gaalagi sila sa gawang, kag magagulowa
sila sa iya : ang ila hari magaagi sa
atubangan nila, kag manginpangolo nila
si lehoba.

Mfa pabng batok sa m^a piinoan sang banwa kag
sa mga butig nga mga msaalagna.

3 KAG nagsiling ako : Pamatii-ninyo,
ginaampo ko sa inyo, mga pangolo

ni lakob, kag mga dunganon sang balay
ni Israel : i Wala bala sa inyo ang' pag-
kilala sang paghukom ?

. 2 Sa inyo nga nagadulumut sang
maayo kag nagahiligugma sang malain,
nga nagakuluha sang panit sang akon
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banwa kag sang unod sa ibabaw sang ila

mga tul-an

;

3 Nga nagahalonhon sang unud sang
akon banwa, nga g'naanitan nila sila

sang ila panit sa ibabaw nila,, kag naga-

boloong sa ila smg ila mga tul-an, kag
ginapangutud sila subung san^ ginasulijd

sa kolon, kag subung sang unod sa sulud

sang kawa.
4 Niyan magapalanavvag sila kay le-

hoba kag indi sia magasabat sa ila;

kondi nga magatago sia sa ila sangiya

nawung, sa sadto nga panag-on,_tungLid

kay nagmalain sila sang ila mga binu-

hatan.

5 Amo ining ginasiling ni lehoba

nahanungud sang mga manalagna, nga

nagapalatalang sa akon banwa; nga
nagaulugtum sila kag nagasilingit; "Pag-

hidaet" ; kag sa wala magatigana sa ila

baba, nagapahanungud sila sa iya sang

inaway.
6 Tungud sini, mangingab-i sa inyo

bangud sang palanan-awon kag mangin-
kadudulman sa inyo bangud sang pama-
kot. Kag sa ibabaw sang mga mana-
lagna magakatuaod ang adlaw, kag ang
adlawon magadulum sa ibabaw nila.

7 Kag ang mga manugtuluk paga-

pakahuy-an, kag ang mga manugpakot
magapalamula;sila ngatanan nagatala-

bon sang ila bibig, kay walay sabat gikan

sa Dios.
8 Apang ako, puno ako sa gahum

sang Espiritu ni lehoba, kag sa pag-

hukom kag sa kabakuran, sa pagbantala

kay lakob sang iya pagkamalalison kag
kay Israel sang iya saia.

9 Pamatii-ninyo ini, ginaampo ko sa

inyo, mga pangolo sang balay ni lakob,

kag kamo mga dunganon sang balay ni

Israel, nga ginakangil-aran ninyo ang
paghukom, kag ginapatiko ninyo ang
tanan nga katadlungan

;

10 Nga glnapatindug ninyo ang Sion

nga may dugo, kag ang lerusalem, nga
may pagkamalalison.

11 Ang iya mga pangolo nagahulukom
tungud sa mga hamham ; kag ang iya

mga saserdote nagapanudlo tungud sa

bill, kag ang iya manalagna nagapala-

makot tungud sang pilak ; kag naga-
salandig sila kay lehoba, nga naga-
siling :

"
l Wala bala si lehoba sa tunga

namon? Indi magaabut ang malain-

batok sa amon."
12 Ngani, bangud sa inyo pagadaro-

hon ang Sion, subung nga latagon ; kag
ang lerusalem manginkagulub-an, kag
ang bukid sang Balay subung nga mga
putokputokan nga masiot.

Pahibalo sang pagtawag sang mga Heatil.

KAG magakahanabu, sa katapusan
nga mga adlaw, nga ang bukid

sang Balay ni lehoba pagalig-onon sa
ibabaw sang putokputokan sang mga
bukid, kag magabayaw sia sa ibabaw
sang mga kabakoloran, kag ang mga
banwa magadugok sa iya.

2 Kag magaalabut ang madamu nga
mga katawohan, kag magasililing sila

:

" Kalari-kamo, kag magtulukad-kita sa

bukid ni lehoba, sa Balay sang Dios ni

Israel ; nga magtudlosiasaaton sang iya

mga dalanon, kag maglalakat-kita sa

iya mga baiias." Kay gikan sa Sion
magagowa ang kasogoan, kag gikan sa

Jerusalem ang polong ni lehoba.

3 Kag manginhukom sia sa tunga
sang madamu nga mga banwa kag
magamitlang sia sang katadlungan sa

uiga makusug nga mga katawohan
tubtub sa malayo. Pagapamapaon nila

ang ila mga hinganiban nga mangin-
punta sang daro, kag ang ila mga bang-
kaw nga manginkayog. Indi maga-
bayaw na sing hinganiban ang kata-

wohan batok sa katawohan, bisan pa
magatoon sila nga sa paginaway.

4 Kag ang tagsatagsa magapuyo sa

idalum sang iya piino sang ubas, kag sa

idaluni sang iya igera, nga walay bisan

sin-o nga magapahadluk sa ila ; ka}^ ang
baba ni lehoba sang Sebaot naghambal.

5 Kay ang tanan nga mga banwa
nagalalakat, ang tagsatagsa sa ngalan
sang iya dios ; kag kita nagalalakat sa

ngalan ni lehoba, nga aton Dios, sa

gihapon kag sa walay katapusan.

6 Sa sadto nga adlaw, siling ni le-

hoba, pagatipunon ko ang piang nga
oheha ; kag pagasapopohon ko ang gin-

sikway ko, kag ang ginpasubo ko.

7 Kag pagahimoon ko ang piang nga
isa ka nabilin, kag sa nagpalagyo, ang
isa ka katawohan nga gamhanan

:_
kag

,

si lehoba magahari sa ibabaw nila sa 1
bukid sa Sion kutub karon tubtub sa *

gihapon.
8 kag ikaw, oh tore sang kinabon,

ang bakolod sang anak nga babae ni

Sion, tubtub sa imo magaabut sia ; hoo,
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nagaabut sia, ang una nga pagkaginoo,
ang ginharian sang anak nga babae
sang lerusalem.

9 Karon l kay ngaa bala nagasingit
ka gid ? i Wala na ba!a sing had sa imo ?

e'Nadula bala ang imo manuglaygay,
agud nga pagdakpon ka sang kasakit
subung sang babae nga nagaanak ?

10 Paglubag-ka, kag bata?a, anak nga
babae sang Sion, subung sang babae nga,
nagaanak ; kay karon magagowa ka sa

banwa, kag magapuyo ka sa mga lata-

gon, kag magakadto ka tubtub sa

Babilonia. Didto pagaluwason ka, did-

to pagatubson ka ni lehoba sa karaui:

sang imo mga kaaway.
11 Apang karon nagatiiipon ang

madamu nga mga katawohan batok sa
imo, nga nagasililing :

" Magmangindi-
balaansia, kag magkalalalipay ang amon
mga mata nga nagatan-aw sang Sion.

12 Apang sila wala makakilala sang
mga hunahuna ni lehoba, bisan ma-
hangup nila ang i3'^a katuyoan ; kay
ginatipon niya sila subung sang mga
iniipong sa linasan.

13 Tindug-ka kag linas-ka, anak nga
babae sang Sion, kay pagahimoonko nga
salsalon ang imo sungay, kag pagahi-
moon ko nga saway ang imo mga koko,
agud nga magdugmok ka sang madamu
nga mga banwa ; kag pagatagudilian ko
ang imo inagavv kay lehoba, kag ang ila

mga rnangad sa Ginoo sang bug-os nga
duta.

Ang tagna sang pas:katawo sang Mesias kag sang

pagiukiid sang iya ginharian.

5TINGUB-KA sa pinanong, anak nga
babae sang mga pinanong. Gin-

libutan nila kami ; sa lampus ginalam-
pusan nila sa ibabaw sang pisngi ang
Hukom sa Israel.

2 Apang ikaw, Betlehem-Eprata,
nga diyotay ka, agud nga ma.nginisa sa

tunga sang mga linibo sa luda; sa imo
magagowa nga sa akon ang mangin-
manuggahum sa Israel, kag nga ang
iya mga gingikanan amo kutub sang
pamuno, kutub sang mga adlaw sang
walay katubtuban.

3 Tungud sini pagaitugyan niya sila

tubtub sa panag-on, nga ang dapat
nga magpanganak, m-agapanganak ;

kag ang nabilin sang iya mga utud

magabalik sa pag-impon sa mga inanak
ni Israel.

4 Kag magapadayon sia, kag maga-
pahalab sia sang iya ba?nva tungud sang
gahum ni lehoba, sa pagkahalangdon
sang ngalan ni lehoba, nga iya Dios. Kag
magapuluyo sila sa pagJiidaet, kay karon
pagapakadakuon sia tubtub sa mga uk-
bung sang duta.

5 Kag sia mangin^/f?« paghidaet. Kon
si Asur mag-abut sa alon duta, kag kon
magtapak sia sa aton mga harianon nga
balay, niyan magabangon kita batok sa
iya sing pito ka mga manugbantay sang
hayup, bisan pa walo ka dunganon sang
mga tinawo.

6 Kag pagahalabon nila ang duta sa
Asur sa hingani ban, kag ang duta sa Nim-
rod sa sulud sang ij'^a mga gawang: kag
pagaluwason niya kami sa Asur kon
mag-abut sia batok sa amon duta, kag kon
magtapak sia sa amon mga dulunan.

7 Kag ang nabilin ni lakob, mangin
sa tunga sang madamu nga mga banwa,
subung sang tun-og nga gikan kay le-

hoba, subung sang tun-og nga bugana sa
ibabaw sang hilamon, nga sila wala
magahululat saiig sogo sang tawo, bisan
pi-nasakup sila sa mga anak sang mga
tawo.

8 Kag ang nabilin ni lakob mangin-
sa tunga sang mga katawohan, sa tunga
sang madamu nga mga banwa, subung
sang leon sa tunga sang mga kasapatan
sang talon, subung sang magamay nga
leon sa tunga sang mga kinabon sang
mga obeha, nga kon mag-agi sia, naga-
panapak sia, kag nagatukub, kag walay
sin-o nga makaluwas.

9 Ang imo kamut maghaj^av/ batok
sa imo mga kasumpung kag nga ang
tanan mo nga m.ga kaaway pagpapason.

10 Kag magakahanabu, sa sadto nga
adlaw, siling ni lehoba, nga pagautdon
ko ang imo mga kabayo sa tunga
nimo, kag pagalaglagon ko ang imo
mga kanga.

11 Pagautdon ko man ang mga ka-
banwaanan sa imo duta, kag pagagub-
on ko ang tanan mo nga miga kabaku-
ran.

12 Subung man pagautdon ko sa imo
mga kamut ang mga binabaylan, kag
wala ka na sing mga manuglihi.

13 Kag pagautdon ko ang imo mga
larawan nga tinigban kag ang imo mga
larawan sa tunga nimo, kag indi ka na
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maghapa sa binuhatan sang imo mga
kamut.

14 Kag pagagabuton ko ang imo mga
Ashera sa tunga nimo kag pagalaglagon
ko ang irao mga kabanwaanan.

15 Kag pagahikuton ko ang akon
pagtimalus nga may kaakig kag may
kasingkal batok sa mga katawohan, nga
wala magpamati.

Kasaba ni lehobi sa iya batiwa.—Kalainan ni

Israel —Ang Bias indi magakalooy.

6PAMATII-NINYO, ginaampo ko sa

inyo, ang ginasiling ni lehoba

:

Tindug-ka, pakigkasaba-ka sa atubangan
sang mga bukid, kag magpalamati ang
mga kabakoloran sang imo tingug.

2 Pamatii-ninyo, mga bukid, ang ka-

saba ni lehoba kag kamo nga mga raa-

bakud nga mga sadsaran sang duta

;

kay may kasaba si lehoba sa iya banwa,
kag may kasuayon kay Israel.

3 Banwa ko, i ano bala ang ginhimo
ko sa imo? isa ano bala nga nabudlay
ko ikaw ? Sabat-ka sa akon.

4 Kay ginpataklad ko ikaw gikan sa
duta sa Egipto, kag sa balay sang mga
olipon gintubus ko ikaw, kag ginpadala
ko sa atubangan nimo si Moises, kag si

Aaron kag si Maria.

5 Banwa ko, panumduma karon ang
katuyoan nga ginhuman ni Balak, nga
hari sa Moab, kag ang ginsabat sa i3^a

ni Balaam, nga anak ni Beor, kutub sa
Sitim tubtub sa Gilgal, agud nga maki-
lala mo ang mga katarungan ni lehoba.

6 I Sa ano bala magaatubang ako
kay lehoba, kag magayaub ako sa atu-

bangan sang Dios nga yara sa mataas
nga duug ? i Magaabut ako bala sa
atubangan niya nga may m.ga halad nga
sinunog, nga may mga tinday sang baka
nga isa ka tuig ?

7 I Magakahauiuut bala si lehoba sang
mga linibo nga mga karnero kon sa
napulo ka linibo ka mga sapa nga lana ?

I Pagaihatag ko bala ang akon panga-
nay tungad sang akon pagkamalalison,
ang bunga sang akon tiyan tungud sang
sala sang akon kalag ?

8 Sia nagpahayag sa imo, oh tawo,
sang maayo, i kag ano bala ang gina-
pangayo sa imo ni lehoba, kondi ang
pagbutang sa buhat sang katadlungan,
ang paghigugma sang kalooy, kag ang

paglakat nga mapainubuson upud sa imo
Dios ?

9 Ang tingug ni lehoba nagasingit sa
banwa, kag bulahan ang nagatan-aw sang
imo ngalan. Pamatii-ninyo ang patok,
kag sa kay sin-o ginsogo sia.

10 eMay mga bahandi pa bala nga
7iniipon tungud sang kalainan sa balay
sang malauton, kag ang epa nga nai-
banan nga takus sang pagpakamalain ?

11
(i
Manginmatinlo bala 3ko sa pag-

tiigut sang timbangan nga malain, kag
sang puyo sang mga itilimbang nga
mga malimbongon ?

12 Banwa nga ang iya mga manga-
ranon ginpamangad tangud sang pag-
lugos, kag nga ang iya m.ga pumuluyo
nagahalambal sing butig, sa hagay nga
ang iya dila amo ang butig lamang sa
ila baba

;

13 Tungud sini ako magapaniwang
man sa imo, nga nagapilas sa imo, nga
nagahapay sa imo bangud sang imo mga
sala.

14 Ikaw magakaon kag indi ka ma-
busug, kag ang imo pagkawalaysulud
manginsa sulud nimo : ikaw magakuha,
apang indi ka makaluwas ; kag ang imo
pagaluwason, pagaitugyan ko ini sa

kampilan.

15 Ikaw magatanum, apang indi ka
magaani ; magalapak ka sing mga oli-

ba, apang indi ka makahaplas sang
lana ; kag magalapak ka sang duga sang
ubas, apang indi ka magainum sang
alak.

16 Kag ang mga sogo ni Omri gina-

bantayan gid, kag ang tanan nga binu-

hatan sang balay ni Akab ; kag sono
sang mga laygay nila naglalakat kamo,
agud nga ako magtugyan sa imo sa kaha-
payan, kag ang imo mga pumuluyo, sa

mga pagpanihol. Kag pagadalhon ninyo
ang pasipala sang akon banwa.

i
KAILO ako ! kay subung ako sang
patubas sang mga bunga sang ti-

ngadlaw, subung sang ginpanipot sa

tapus ang pagpatubas sang ubas; nga
wala sing pinungpung nga sa pagkaon,
hisan sing nahauna nga igos nga gina-

handum sang akon kalag.

2 Napanas ang maloloy-on sa duta,

kag wala na gid sing matadlung sa

tutiga sang mga tawo. Ang tanan
nagapuluut sa pagula sang dugo ; ang
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tagsatagsa nagapangayam sa iya utud
nga may sihod.

3 Ang iya mga kamut, handa sa ka-

lainan sa paghikot sa iya ; ang dun-
ganon nagapangayo, ang hukom naga-
hokom tungud sang hamham, kag ang
lutaw nagahambal sang kailigbon sang
iya kalag, kag ginalubag nila ang lubid

sang himbo7i.

4 Ang labing maayo sa ila among
subiing sang tunok; ang labing matad-
]ung, labing malain sia sang kudal nga
sapinit. Sa adlaw sang imo mga ma-
nugtan-aw, ang imo pagsilot nagaabut

;

niyan magakilibang sila.

5 Indi kamo magsalalig sa abyan,
bisan magsalalig-kamo sa kaupdanan

;

sa nagahigda sa imo luyo, bantayan-mo
ang mga gawang sang imo baba.

6 Kay ang anak nga lalaki nagata-
may sa amay, ang anak nga babae naga-
tindug batok sa iloy, ang umagad nga
babae batok sa iya ugangan nga babae

;

kag ang mga kaaway sang tawo amo
ang mga sa iya balay.

7 Apang ako magabalikid sang akon
mga mata kay lehoba ; magahulat ako
sa Dios sang akon kaiuwasan; ang
akon Dios magapamati sa akon.

8 Kaaway ko, indi ka magkalipay
bangud sa akon, kay bisan pa napukan
ako, magatindug ako ; bisan pa mag-
puyo ako sa mga kadudulman, si lehoba
amo ang akon suga.

9 Ang kaakig ni lehoba pagadalhon
ko, kay nagpakasala ako batok sa iya,

tubtub nga mag-apin sia sang akon ka-

saba kag maghimo sang katarungan sa

akon : sia magapagowa sa akon sa ka-

pawa, magapamalandong ako sang iya

katarungan.
10 Kag nga makita ini sang akon ka-

away; kag nga magtabon sa iya ang
kahuya sa ginasiling niya sa akon

:

"^Diin bala si lehoba, nga im.o Dios?"
Ang akon mga mata magatan-aw sa

iya ; karon pagatapakon sia subung sang
lunang sang m.ga dalan.

11 Sa adlaw nga magapatindug ka
liwan sang imo mga kuta, sa sadtong
adlaw pagapalaparon ang imo dulunan.

12 Sa sini nga adlaw magaalabut sila

sa imo, kutub sa Asm- tubtub sa mga
kabanwaanan sang Egipto, kag kutub
sa Egipto tubtub sa suba, kag kutub sa
isa ka dagat tubtub sa isa ka dagat, kag
kutub sa isa ka bukid tubtub sa isa ka
bukid.

13 Walay sapayan, ang duta pagaha-
payon bangud sang iya mga pumuluyo
tungud sang bunga sang iya mga binu-
hatan.

14 Pahalba ang imo banwa sa idalum
sang imo sungkod, ang kinabon sang
imo panublion, nga nagapuyo nga isa

lamang sa talon, sa tunga sang Karmelo;
maghalalab sila sa Easan kag sa Galaad,
subung sang sa sadtong mga adlaw.

15 Ako magapakita sa ila sing mga
kalatingalaban, subung sang sa ad!aw
nga naghalin ka sa duta sa Egipto.

16 Ang mga katawohan magatalan-
aw sini, kag magakalahuya sila sa
duug sang tanan nila nga mga kagam-
hanan

;
pagaibutang nila ang kamut sa

ibabaw sang ila baba, magabulongol ang
ila mga idulungug.

17 Magadiiilap sila sang yab-ok su-
bung sang man-ug, subung sang mga
nagaguyud sa duta ; magagulowa sila

sa ila mga pagpabukot, nga nagakulu-
rug; magadalangup sila nga nagakulu-
rug kay lehoba, nga amon Dios, kag
magakalahadluk sila sa imo.

18 i Sin-o nga Dios bala ang subung
sa imo, nga nagapatawad ka sang kala-
utan, kag nagakalipat ka sang sala sang
nabilin sang imo panublion 1

" Wala sia

magahuput sa gihapon sang iya kaakig,
kay nagakahamuut sia sang pagk-alooy.

19 Sia magakalooy liwan sa aton ; sia

magatapak sang aton mga kalautan;
kag magatagbong ka sa mga kadadal-
man sang dagat sang tanan nila nga
mga sala.

20 Magahatag ka kay lakob sining

kamatooran kag kay Abraham sining
kalooy, nga ginsumpa mo sa amon mga
ginikanan kutub sang mga daan nga
mga panag-on.
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Katarungan kag kalooy sang Dios.—Sia magalaglag

sang iya mga kaaway kag uiagaluwas sia

sang iya banwa.

"I
LULAN sa ibabaw sang Ninibe ; to-

I lon-an sang palanan-awon ni Nahum
nga taga-Elkos.

2 Ang Dios nga maimon kag manug-
timalus amo si lehoba; manugtimalus
amo si lehoba, nga nagahikot nga may
kasingkal : si lehoba among manug-
timalus batok sa iya mga kasumpung,
kag nagahuput sia sang iya kaakig nga
sa iya mga kaaway.

3 Si lehoba among mahinay sa ka-

akig, kag daku sa gahum, kag indi gid

niya ginakabig nga walay sala ang ma-
kasasala. j Si lehoba ! ang iya dalan sa

tunga sang alimpulos kag sang bagyo,
kag ang mga gal-um amo ang yab-ok sa

iya mga tiil.

4 Sia nagasabdong sang dagat, kag
ginapamala niya sia, kag ginapahubas
niya ang tanan nga mga suba. Ang
Basan naganiwang, kag ang Karmelo
man kag ang bulak man sang Libano
naganiwang.

5 Ang mga bukid nagakulurug sa atu-

bangan niya, kag ang mga kabakoloran
nagakalatunaw ; kag ang duta naga-
kumbo sa iya atubangan, kag ang kali-

butan kag ang tanan niya nga mga
pumuluyo.
6 I Sin-o bala ang magatindug sa atu-

bangan sang iya alipungut ? kag i sin-o

bala ang magapadayon sa idaium sang
kasingkal sang iya kaakig ? Ang iya ka-
singkal nagakaula subung sang kalayo,
kag tungud sa iya nagalitik ang mga
pil-as.

7 Maayo si lehoba : kabakuran sia sa
adlaw sang kalisdanan, kag nakakilala
sia sang mga sa iya nagadalangup.

8 Apang tungud sang isa ka anaw
nga nagaawas magahimo sia sang ka-
laglagan nga bug-os sa duugngadidto
ang Ninibe, kag magahingabut sia sang
iya mga kaaway tubtub sa mga kadu-
dulman.

9 i'Ano bala ang ginapamalandong
ninyo batok kay lehoba ? Sia magahi-
mo sing kalaglagan nga bug-os; ang
kalilisdan indi magatindug sing maka-
duha.

10 Kay sinalapid sila subung sang
mga tunok, kag hubug sila subung sang
sa ila ilimnon, pagahalonhunon sing
bug-os sila subung sang alikabo nga
mamala.

11 Sa imo naggowa ang naghunahuna
sing malain batok kay lehoba, ang isa ka
manugpadugi sang mga katuyoan ni

Belial.

I 12 Amo ining ginasiling ni lehoba:

I

" Bisan pa puno sila sang kusug, kag
madamu sila, pagagalabon sila, kag ma-
gaagi sa unhan ; kon pagsakiton ko na
ikaw, indi ko na ikaw pagasakiton.

13 Kay karon pagabalion ko ang imo
singkaw sa ibabaw nimo, kag pagabug-
toon ko ang imo mga igilikos."

14 Apang nagasogo si lehoba batok
sa imo: " Indi na maglapnag ang imo
ngalan. Sa balay sang imo Dios paga-
utdon ko ang larawan nga tinigban kag
ang larawan nga tinunaw : pagaamanon
ko ang imo lulubngan, kay nangintala-

mayon ka."

15 Yari karon, sa ibabaw sang mga
kabukiran, ang mga tiil sang manug-
balita sang mga maayong balita, sang
nagabantala sang paghidaet. " Hiwata,
oh luda, ang imo mga piesta, tumana
ang imo mga panaad ; kay indi nga
mas-a magaagi sa tunga nimo si Beli-

al ; napapas sia sing bug-os."

Paglibot kag pag-agaw sa Ninibe.

2NAGTAKLAD ang manugwaraag
batok sa imo : bantayi ang kaba-

kuran, tatapa ang dalan, pabakura ang
mga hawak, pal'g-una gid ang imo
kusug.

2 Kay si lehoba nagauli sang himaya
ni lakob, subung sang himaya ni Israel

;

kay ang mga rnanugagaw nagpangagaw
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sa ila, kag ginlaglag nila ang iya mga
balagon.

3 Ang taming sang iya mga maisug
mapula ang duag; ang mga lalaki sang
iya kasoldadosan napanaptan sang es-

karlata ; ang mga dabdab sang salsalon

sang kanga snbung sang kalayo sa adlaw
nga mahanda sia, kag ginabalabad ang
mga bargkaiv nga sipres.

4 Ang mga kanga nagaliligid sing

madasig sa mga dalan ; magadalagan
sila sing maabtik gid sa mga balaligya-

an: angiyadagv/aysubungsangmgasulo,
nagadinalagan sila subung sang mga
kilat.

5 j
Magpanumdum ang Niuibe sa iya

pagkahalangdon ! Nagakalasandad sila

sa ila panlakatan. Nagadinalidali nayon
sa kuta, kag ang tapi sang pagsalakay
ginaaman.

6 Ang mga gawang sang mga suba
ginapamuksan, kag ang harianon nga
balay ginatunaw.

7 Natapat na : nahuban sia, ginadala
sia, nagabakho ang iya mga alagad nga
babae subung sang sa tingug sang mga
salampati, nga nagapalanampok sang ila

dughan.
8 Kag ang Ninibe subung sang sulup-

tan sang mga tubig kutub sang iya gin-

suguran ; nagapalalagyo sila. "
j Dulog-

kamo ! j dulog-kamo !
" kag wala gid sing

nagabalikid.

9 Pangatiha ang pilak, pangatiha ang
bulawan : walay katapusan sa mga ba-

handi, sa mga mangad sang tanan nga
butang nga halandumon.

10 jAng paglaglag, ang pagpangati,

ang pag-agaw 1 Ang tagiposoon nagaka-
tunaw, kag nagakilibang ang mga tuhod

;

ang paglubag sang kasakit sa tanan nga
mga tagimislon, kag ang tanan nga
mga nawung nagaluluspi.

11 ^Diin bala ang lungib sang mga
leon, ang duug nga ginakaonan sang
mga magamay nga leon, nga diin naga-
dayandayan ang leon, ang leon nga
babae, ang tutuy sang leon, kag walay
sin-o nga magpakulba sa ila ?

12 Ang leon nagpanukub sang igo nga
sa iya mga tutuy, kagnagpanguga nga sa

iya mga leon nga babae ; ginpuno niya
sing tulukbon ang iya mga lungib, kag
ang iya mga lungib sing bangkay nga
tulukbon.

13 Yari karon, ako nagaahut batok sa

imo, siling ni lehoba sang Sebaot.

Pagasunugon ko ang mga kanga nga
magatub-ok nga aso, kag ang hinganiban
magahalonhon sang imo magamay nga
leon. Pagautdon ko sa duta ang imo
tulukbon, kag indi na mabatian ang
tingug sang imo mga manugbalita.

Mga sala sang Ninibe.—Ang iya dimalikawan

nfa pagkaiaglag.

i
KAILO ang banwa sang dugo

!

Sia nga bug-os puno sang butig kag
sang linugusan, nga waia pagbuhi sang
tulukbon.

2
i
Tunog sang mga bilogon, kag dina-

guhub sang mga aliling kag sang mga
kabayo, nga nagadalagan sing madasig
gid, kag sang mga kanga nga nagalum-
pat!

3 i
Ang mga manugkabayo nga naga-

dalasig, ang sidlak sang mga hingani-

ban, ang kilat sang bangkaw ang ka-

bugana sang pilason sa kamatayon,
tinumpok sang mga bangkay, ang mga
lawas nga patay nga wala sing kata-

pusan : sa ila mga bangkay magakala-
sandad sila !

4 Bangud sang kadamuon sang mga
pagpanghilahe sang bigaon, puno sa

mga makagalanyat, sampaton sa mga
babaylan, nga nagabaligya sa mga kata-

wohan tungud sang iya mga pagpang-
hilahe, kag sa mga panimalay tungud
sang ila mga babaylan,

5 Yari ako karon nagaabut batok sa

imo, siling ni lehoba sang Sebaot, kag
pagabuksan ko ang sidsid sang imo
bayo sa ibabaw sang imo nawamg, kag
pagaipakita ko sa mga katawohan ang
imo kahubo, kag sa mga ginharian ang
imo kahuluy-an.

6 Pagaihaboy ko sa ibabaw nimo ang
mga kahigkoan, kag pagapasipalahan
ko ikaw kag pagaibutang ko ikaw nga
talan-awon.

7 Kag mahanabu, nga ang tanan nga
m.akakita sa imo, magapalalayo sa imo,
nga nagasiling : Ang Ninibe nahapay ;

I Sin-o bala ang magakalooy sa iya ?

iSa diin ko bala ikaw pagapangitaan
sing mga manuglipay ?

8 I Maayo ka pa bala kay No-Amon,
nga nagalingkod sa tunga sang mga
suba, nga nalibutan sang mga tubig,

nga ang iya una nga kuta am.ong dagat,

nga ang iya kuta ginabayaw kutub sa

dagat ?
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9 Ang mga I^usinhon sa daku nga
gahum, kag ang mga Egiptohanon sa

walay katubtuban, ang Put kag ang mga
Libinhon among mga kabulig niya.

10 Walay sapayan, siaman ginpaliton,

nagkadto sia sa kabihagan : ang iya mga
magamay nga mga anak ginpanlinas sa

tanan nga mga ginsang-an sang mga
dalan ; sa ibabaw sang iya mga tala-

horon nga tawo nagpalasimpalad sila;

kag aiig tanan niya nga mga kadalagku-
an ginpanghigtan nga may mga talikala.

1

1

Ikaw man pagahugbon, pagapiliton
ka sa pagpanago sa imo ; ikaw man
magapangita sing palalipdan batok sang
kaaway.

12 Ang tanan mo nga mga kabakuran
kaangay sang mga igera nga may mga
nahaunang igos; kon uyugon sila,

nagakalaholog sila sa baba sang mga
maluyag magkalaon sa ila.

13 Yari karon, ang imo banwa submig
sang mga babae sa tunga nimo: ang
mga gawang sang imo duta nagawalang-
wang .a imo mga kaaway ; ang kalayo
nagaupud sang imo mga pintal.

14 Panag-ub-ka sing tubig nga sa

paglibot ; bakura ang imo mga kabaku-
ran; sulud-ka sa lunang, tapaka ang
lapok, kaayoha ang mga dapug sa mga
tisa.

15 Pagaupuron ka sang kalayo, paga-
panason ka sang hinganiban, pagahalun-
hunon ka subung sang apan nga yelek,
bisan pa madamu ka subung sang yelek,
bisan pa madamu ka subung sang apan
nga arbe.

16 Ginpadamu mo ang imo mga ma-
nugbaligya labi pa sang mga kabitoonan
sang langit; ang yelek nagahublas kag
nagalupad sia.

17 Ang imo mga dunganon subung
sang mga arbe, kag ang imo mga pa-
ngolo subung sang panung sang mga
apan, nga nagahugpa sa mga kudal sa
adlaw nga matugnaw : sa makasubang
ang adlaw, nagapalalagyo sila, kag indi

mahibaloan ang duug nga sa diin sila.

18 Nagatolog ang imo mga manug-
bantay, oh hari sa Asur ; nagahiligda
ang imo mga halangdon : ang imo ban-
wa naglapta sa mga kabukiran, kag wa-
lay sin-o nga magatipon sa ila.

19 "Walay bolong nga sa imo pilas,

ang imo pilas nagbug-at. Ang tanan
nga nakabati nahanungud sa imo
nagapamalakpak sang mga kamut sa
ibabaw nimo ; kay l sa ibabaw ni sin-o

wala mag-agi sing dayon gid ang imo
kalainan ?

SI HABAKUK.

Katautaa ai luda.—Pagasilotan sia sang mga
Kaldeinbon.—Panabang sang manalagna.

1ANG lulan nga nakita ni Habakuk
nga manalagna.

2 I Tubtub bala san-o, oh lehoba, ma-
gapanawag ako, kag indi mo ako paga-
pamatian ; kag magasingit ako sa imo :

i
Paglugus ! kag indi mo pagaluwason ?

3 I Kay ngaa bala ginapatan-aw mo
ako sing kalautan, kag nagtulokka sang
paglalis? Ang pagkahapay kag ang
paglugos yara sa atubangan nakon

;

may kasuayon kag ginapatindug ang
kasaba.

4 Tungud sini ang kasogoan ginalap-

yo, kag ang katarungan indi na nga
mas-a nagagowa; kay ang madauton

nagaipit sa matarung ; sa sini ang kata-
rungan nagagov/a nga pinatiko.

5 Tuluk-kamo sa tunga sang mga ka-
tawohan kag tan-awa-ninyo, kag pang-
hiorong-kamo, hoo, panghiorong, kay
pagahimoon ko ang isa ka buluhaton sa

inyo mga adlaw. Indi kamo magtoloo
sa iya, bisan papagisugid sa inyo.

6 Kay yari karon, ako magapabangon
sang mga Kaldeinhon, nga banwa nga
mapintas kag madalidalion, nga nagala-
kat sa nasangkaran sang duta sa pag-
angkon sang mga puluy-an nga mga
indi ila.

7 Makakulugmat kag makakululba
sia : sa iya gid magagowa ang iya ka-

tadlungan kag ang iya pagkahalangdon.
8 Kag ang iya mga kabayo labing
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maabtik sang mga leopardo, kag labing

mapintas sang mga lobo sa hapon; kag
ang iya mgi man gkabaj^o nagalalaicat

nga matinaastaason. Kag magaalabut
gikan sa malayo ang iya mga manugka-
bayo ; magalulupad sila subung sang
mga agila, nga nagadalalidali sa pag-
halonhon.

9 Tanan sila magakalari nga sa pang-
lugus; ang tanan nila nga mga na-

wung sing tingub nahamtang nayon sa

unhan, kag pagatipunon nila ang mga
bihag subung sang balas.

10 Kag sia, magapasipala sia sa mga
hari, kag magaiiligyat sa mga dunga-
non; magakadlaw sia sa tanan nga kaba-
kuran, kag magakuha sia sang hamva,
nga nagatiimpok sang yab-ok.

11 Ugaling magataliwan sia subung
sang bar gin kag magauna sia, kag pa-

gabilangon sia nga m.akasasala, tungud
kay ining gahum ni>a, nangindios niya.

12 i Indi bala amo ikaw kutub sang
walay katubluban, oh lehoba, nga akon
Dois, nga akon Balaan ? Indi kami
magakalamata}'-, oh lehoba : gintugyan
mo sia nga sa paghiikom ; oh Batong
bantiling, gintukud mo sia nga sa pag-
sabdong.

13 Ikaw nga ang mga mata tama ka
putli sa pagtan-aw sang malain, kag nga
indi sarang makakita sang paglalis

:

ikay ngaa bala magatan-aw ka sang
mga maluib ? ; kay ngaa bala nagahipus
ka, kon ang madauton nagatolon sa ma-
tarung pa sa iya?

14 i Kay ngaa bala glnhimo mo ang
mga tawo subung sang mga isda sang
dagat, subung sang mga nagaguyud sa

duta nga v/ala sila sing manuggahum?
15 Kagakuha sia sa ila nga tanan nga

may taga, kag ginaguyud niya sila sa iya

pukot kag ginatipon niya sila sa iya

sihod ; sa sini nagakalipay sia kagnaga-
kasad3^a gid sia.

16 Tungud sini nagahalad sia sa iya
pukot, kag nagapasunog sia sing mga
pahamut sa iya sihod ; kay tungud sa
ila ginpatambok niya, ang iya pahat, kag
manamil rng iya pagkaon.

17 I Tungud sini dapat bala niya pag-
ulaon ang iya pukot kag pagpatyon sing
dayon gid ang mga katawohan, sa wala
sing kalooy ?

Ang tnga Kaldeinhon pa^apaniiotan sa ila

binulusbulos.

LIAGATINDUG ako sa ibabaw
sang akon lalantawan, kag sa iba-

baw sang kuta, magapahamtang ako,

kag magalantaw ako sa pagtan-aw kon
ano ang pagaihambal niya sa akon,
kag nga magasabat ako sa akon pa-
mangkot.

2 Kag si lehoba nagsabat sa akon,
kag nagsiling : Isulat ang paianan-awon,
kag itigib sia sa mga tapitapi, agud nga
sarang mabasa sing madasig gid.

3 Kag ang palanan-awon inagadugay

pa sa isa ka pinat-in nga panag-on,
apang nagadasig sia nayon sa katapu-
san, kag indi magabutig sia. Bisan pa
magdugay, hulata sia, kay sa pagkama-
tuud magaabut sia ; indi magadugay.
4 Yari karon, nagahabok ang iya ka-

lag, indi matadlung sia sa iya; apang
ang matarung magakabuhi tungud sang
iya pagtoo.

5 Kag labut pa, ang alak mabudhion
;

ang tawo nga nanginbugalon sa ij'a, indi

saiang makapabilin sa iya puluy-an;
ginapalapad niya ang iya mga handum
subung sang inpierno. Kon sia subung
sang kamata3'-on nga indi mabusug, kon
magtipon sia sa iya sang tanan nga mga
katawohan, kag magtingub sia sa iya

sang tanan nga mga banwa,
6 I Indi bala magamitlang ining tanan

sa ibabaw niya sing mga hulubaton, kag
sing mga pagyubit kag sing mga pak-
takon batok sa iya ? Kag magasiling

:

i
Kailo ang nagatipon sang indi iya

!

Kag i tubtub pa bala san-o magatumpok
sia sa ibabaw niya sang mga inugpalig-

on?
7 ; Indi bala magatilindug sa hinali

ang mga magakagat sa imo?. kag; in-

di bala magamalata ang mga miagalagas

sa imo ? kag raagamangintulukbon ka
nila.

8 Tungud kay ikaw nag-agaw sa ma-
damu nga mga katawohan, ang iban nga
tanan nga mga banwa magaalagaw sa

imo, bangud sang mga dugo sang mga
tawo kag sang paglugus nga nahirno sa

duta, sa banv.-a kag sa tanan nga naga-
puluyo sa iya.

9 ; Kailo sang nagakaibug sang ma-
dauion nga pugdaug nga sa iya balay,

sa pagbu-ang sa mataas sang i3^a pugad,
sa pagsulud sa palalipdan sa kalalat-ani
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10 Nagbaton ka sing laygay nga ma-
kahuluya nga sa imo balay ; sa pagguba
sang madamu nga mga banwa, naga-

pakasala ka batok sa imo kalag,

11 Kay ang bato nagasingit kutub sa

dingding, kag kutub sa tinapian ma-
gasabat sa iya ang sukug.

12 iKailo ang nagapatindug sing

banwa sa ibabaw sang dugo kag naga-
tukud sing minoro sa ibabaw sang pag-

lalis

!

13 Yari karon : ilndi bala gikan kay
lehoba sang Sebaot nga ang mga banwa
ginabudlay nga sa kalayo, kag nga ang
mga katawohan ginabudlay sa walay
pulus ?

14 Kay angduta magamanginpuno sa

pagkilala -ang himaya ni lelioba, subung
sang mga tubig nagatalabonsangdagat

15 j Kailo ang nagapainum sa ij-a

isigkatawo, sa imo, nga ginaula mo ang
imo kasingkal, hoo, nga ginahubug m.o

sia, sa pagtan-aw sang ila kahubu !

16 Mapuno ka sa kahuluy-an labi pa
sang himaya : inum-ka man, kag igapa-

kita ang imo dipagkatinuli. Ang taga-

yan sa too ni lehoba magakadto sing

pasunud tubtub sa imo, kag may suka
sa kahuluy-an sa ibabaw sang imo hi-

maj'^a.

17 Kay ang paglugus tiga nahimo sa

Libano, magatabon sa imo, kag ang ka-

hapayan nga nagpalisang sang mga ka-

sapatan : ini bangud sang mga dugo sang
mga tawo, kag sang paglugus sa duta,

sa banwa, kag sa tanan nga nagapuluyo
sa iya.

18 I Ano bala ang kapuslanan sang
larawan nga tinigban nga sa naghimo
sa iya? i Ano bala ang pulus sang lara-

wan nga tinunaw^, kag sang manugtudlo
sang butig, agud nga ang manugtigib
magsalig sa iya gintigban, nga nagahimo
sing diosdios nga apa ?

19 i
Kailo sang nagasiling sa inutud

nga kahoy :
" Mata-ka," kag sa bato nga

apa :
" Tindug-ka !

"
l Sarang sia bala

makatudlo? Yari karon sia nahalupan
sang bulawan kag pilak, kag wala sa

sulud niya sing espiritu.

20 Apang si lehoba yara sa Simbahan
sang iya pagkabalaan. j Hipus sa atuba-
ngan niya, bug-os nga duta

!

Pangamuyo ni Habakuk.

3PANSAMUY0 ni Habakuk nga ma-
nalagna, sa Sigyonot.

2 Oh lehoba, nabatian ko ang imo
glnpapamatian, kag nagkahadluk
ako :

Oh lehoba, pagbuhia ang imo binu-

hatan sa tunga sang mga katuigan,

Sa tunga sang mga katuigan ipakilala

sia;

Sa kaakig, magpanumdum-ka sa pag-
huput sang kahinoklog.

3 Ang Dios nagaabut gikan sa Teman,
Kag ang Balaan gikan sa bukid sa

Paran. Sela.

Ang iya kasidlak nagatabon sang mga
langit,

Kag ang duta napuno sang iya pag-
dayaw.

4 Kag may kasilaw subung sang ka-

pawa

:

I\iga kasilaw nga nagagilikan sa iya

kamut

;

Kag did to natago ang iya gahum.
5 Sa atubangan sang iya nawungnaga-

lakat ang kamatay,
Kag ang isa ka dabdab nga masingkal
nagagowa sa iya mga tikang.

6 Nagadulog sia, kag ginatakus niya

ang duta :

Nagatulok sia' kag ginpakurug niya
ang mga katawohan,

Kag ang mga daan nga mga bukid
ginapalupuk,

Ang mga kabakoloran nga walay ka-

tapusan nagasalalup.

Ang iya mga dalanon mga walay
katapusan.

7 Nakita ko ang kalautan nga nagabug-
at sa ibabaw sang mga layangla-

yang sa Kusan ;

Ang mga kumbung sang duta sa Ma-
dian nagakulurug.

3 I Nagaalipungot bala si lehoba batok
sang mga suba ?

I Batok sa mga suba ang imo kaakig ?

I Ang imo kaakigb atok bala sa dagat,

Agud nga m_agsakay ka sa ibabaw
sang imo mga kabayo,

Kag sa ibabaw sang imo mga kanga,

nga sa kaluwasan ?

9 Ginsanting, ginubahan ang imo pana;

Ang mga pinat-in nga may panumpa
amo ang mga bunal sang imo po-

long. Sela.

Ginpalitik mo ang duta sa mga suba.
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10 Nakakita sa imo atig mga bukid kag
nagalubag sila sa kasakit

:

Nagaagi ang anaw sang mga tubig,

APxg kaidadalman nagapabati sang
iya tingug,

Nagabayaw sia sang iya mga kamut.

11 Ang adlaw kag ang bulan nagdululog
sa iya puluy-an :

Sa suga sang iya mga baslay nagala-
lakat sila,

Sa kasilaw sang imo masidlakon nga
bangkaw.

12 Ginalibot mo ang data nga may ka-

akig,

Ginalinas mo ang mga katawohan
nga may kasingkal.

13 Nagagowa ka sa pagUiv/as sa imo
banwa,

Nga sa kaluvvasan upud ang imo
hinaplas.

Ginaboong mo ang pangolo sang
balay sang madaaton,

Nga ginaubahan sia kutub sa sad-

saran tubtub sa ibabaw. Sela.

14 Ginapalapsan mo sang imo mga
baslay ang m.ga olo sang imo mga
pangoio,

Nga nagaduluksul sa pagpaaplaag sa
akon

;

Nagakalalipay sila sa iya, subimg nga
sa paghalunhon sa nasit-an sa mga
duug nga natago.

15 Nagalakat ka upud sang imo mga
kabayo sa ibabaw sang dagat,

Sa ibabaw sang mga tinumpok sang
dalagka nga mga tubig.

16 Nabatian ko, kag nagkurugang akon
lawas

;

Sa tingug, nagtalakubtakub ang akon
mga bibig,

Kagabukan nagsulud sa akon mga
tul-an, kag sa akon nagkurug ako;

Ako nga magapahimunong sa adlaw
sang kalisdanan,

Kon magataklad batok sa banwa
ang magasalakay sa iya.

17 Kay ang igera indi magapamulak,
Kag wala sing patubas sa mga kau-
basan

;

Ang bunga sang olibo magadaya
sang paghulat,

Kag ang mga latagon indi magahala-
tag sing kalan-on

;

Kag ang mga obeha magakulang
sa mga palasudlan,

Kag wala na sing mga baka sa mga
kamalig.

18 Apang ako magakalipay kay lehoba,
Kag magakasadya ako sa Dios sang
akon kaluwasan.

19 Si lehoba, ang Ginoo, among akon
kabakuran,

Nga sia magahimo sang akon mga
tiil subung sang i5'-a sang mga usa.

Kag pagapalaktan niya ako sa iba-

baw sarg akon mga kataasan.

Sa pangolo sang manug-ambahan.
Upud sang akon mga tulungon sa mu-
sika sa lubid.

SI SOPONIAS.

Mga pahii^ batok kay li.-da kag sa Seriisalem.

1POLONG ni lehoba, nga nag-abut
kay Soponias, nga anak ni Kusi,

anak ni Gedalias, anak ni Amarias,
anak ni Esekias, sa mga kaadlawan
ni losias, nga anak ni Anion, nga hari

sa luda.
2 Pagakuhaon ko, pagakuhaon ko

ang tanan nga sa ibabaw sang kaday-
gan sang data, siling ni lehoba.

3 Pagakuhaon ko ang mga tawo kag
ang mga kasapatan

;
pagakuhaon ko

ang mga kapispisan sang langit kag ang

mga kaisdaan sang dagat, kag ang mga
kabangdanan sa pagkaholog, kon sayo-

ron ang mga malauton, kag pagautdon
ko ang tawo sa ibabaw sang kadaygan
sang duta, siling ni lehoba.

4 Kag pagauntayon ko ang akon
kamut sa ibabaw ni luda kag sa ibabaw
sang tanan nga mga pumuluyo sa Jeru-

salem, kag pagautdon ko sa sini nga
duug ang nabilin ni Eaal, kag ang nga-
lan sang mga manalagna sang mga
dios upud ang mga sasei-dote.

5 Kag arg mga nagalayaub sa ibabaw
sang mga atup sa kasoldadosan sang
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langit, kag ang mga nagalayaub kag
nga iiagasulumpa tungud kay lehoba
kag nagasuiumpa tungud sang ila hari

;

6 Kag ang mga nagatalai kod sa

olehe ni lehoba, kag ang mga wala
magapalangita kay lehoba, bisan naga-
palamangkot tungnd sa iya.

7 j Hi pus sa atubangan sang Ginoo
nga si lehoba ! Kay ang adlaw ni lehoba
malapit, na ; kay si lehoba naghanda na
sing halad, nagabalaan sia sa iya mga
inagda.

8 Kag mahanabu sa adlaw sang halad

ni lehoba, nga pagasilotan ko ang mga
dunganon kag ang mga anak sang hari,

kag ang tanan nga nagapalanapiit sing

panapton nga dinumuluong

;

9 Pagasilotan ko man, sa sadtong
adlaw, ang tanan nga mga nagalulum-
pat sa alangan, nga ginapund nila ang
Balay sang ila Ginoo sang mga bnnga

sang paglugus kag sang daya.

10 Kag mahanabu, sa sadtong adlaw,

siling ni lehoba nga may tingug sa

siningit kutub sa gawang sang mga
luda, kag isa ka uwang kutub sa Misne,

kag daku nga kagahud kutub sa luyo

sang mga kabakoloran.
11 Uluwang-kamo mga purauluyo sa

banwa nga manubo, kay ang tanan nga
banwa nga manugbaligya nadula

;
paga-

papason ang tanan nga nalulanan sang
pilak.

12 Kag mahanabu, sa sadtong panag-
on, nga ako magausisa sa lerusalem nga
may mga sulo ; kag magasilot ako sang
mga tawo nga nagalilingkod sa ibabaw
sang ila mga lagdo, nga sila nagasili-

ling sa ila tagiposoon :
" Si lehoba indi

magahimo sa aion sing maayo, bisan

sing malain."

13 Ang ila mga mangad igabutang sa

alatihon, kag ang ila mga balay, sa

kahapayan; magapalathidug sila sing

mga balay, apang indi nila pagapuy-
an ; kag magatalanum sila sing mga
kaubasan, apang indi sila magailinum
sang alak nila.

14 Malapit na ang adlaw nga daku
ni lehoba, malapit sia kag nagadalidaii

gid. Ginapamatian ang adlaw ni leho-

ba. Didto nagasingit sing mapait gid

ang maisug.

15 Adlaw sang kasingkal yadtong ad-

law ; adlaw sang kalisda; an kag sangpa-
gipit, adlaw sang pagkalaglag, kag sang
kahapayan, adlaw sang kadudulman kag

sang kadulum, adlaw sang guum kag
sang madamol nga kadulum

;

16 Adlaw sang budyong kag sang
pagsingit batok sa mga mabakud nga
mga kabanwaanan, kag batok sang
mga pamusud nga niataas, 7iga mga hita.

17 Pagasakiton ko ang mga tawo,
kag magalalakat sila subung nga mga
bulag, kay nagpalakasala sila batok kay
lehoba ; kag ang dugo nila pagaulaon
subung sang yab-ok, kag ang iya unud
subung sang mga ipot.

18 Bisan ang ila pilak, bisan ang ila

bulawan indi sarang makaluwas sa ila

sa adlaw sang kasingkal ni lehoba ; kay
ang bug-OS nga data pagaupuron sang
kalayo sang iya kaimon ; kay among
pagkalaglag s:ng bug-os, hoo, kag sing
hinali, nga pa'gahimoon niya sa mga
pumuluyo sang duta.

Mga pahiig bntok sa niga nagakalainlain nga

mga kafav.ohan.

BUSA, tilipon-kamo, tilipon-kamo,
katawohan, nga wala sing huya,

2 Sa wala pa matuman ang sogo ...

ang adlaw magaligad subung sang ali-

kabo, sa wala pa mag-abut ang kasingkal
sang kaakig ni lehoba sa ibabaw ninyo,
sa wala pa mag-abut sa ibabaw ninyo
ang adlaw sang kaakig ni lehoba.

3 Pangitaa-ninyo si lehoba, kamo
nga tanan nga mga mapainubuson sa
duta, nga ginbutang ninyo sa buhat ang
\ya. tulumanon; pangitaa-ninyo ang
katarungan, pangitaa-ninyo ang kaha-
gup ; ayhan pagapasilongan kamo sa
adlaw sang kaakig ni lehoba.

4 Kay ang Gasa pagaba3'aan, kag ang
Askalon manginkahapayan ; angAsdod
pagatabugon, sa udto ang adlaw ; ang
Ekron pagagabuton.

5 jKailo ang mga pumuluyo sa
ba5'bayon sang dagat, ang katawohan
sang mgaKeretinhon! Maypolonggikan
kay lehoba batok sa inyo, oh Kanaan,
duta sang mga Pilistinhon; kag paga-
ipalaglag ko ikaw, tubtub nga wala na
sing pumuluyo.

6 Kag ang kadutaan sang baybayon
manginhalalbon pati ang mga bobon
sang manugbantay sang kahayupan kag
mga puluguhan sang mga obehn.

7 Kag manginkadutaan ini sang na-

bilin sang balay ni luda ; didto maga-
palahalab sila sang ila fnga piuanntig ; sa
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mga balay ni Askalon magahiiigda sila

sa kagab-ihon ; kay pagaduawon sila ni

lehoba, nga ila Dios, kag magapabalik
sia sa ila mga bihag.

8 Ako nakabati sang mga pasipala ni

loab, kag sang mga buyayaw sang mga
inanak ni Amon, nga ginpasipalahan
nila ang akon banwa, kag ginbuyayaw
nila batok sang lya. kadulmian.

9 Ngani, magk ibuhi ako, siling ni

lehoba sang Sebaot nga Dios ni Israel,

nga ang Moab manginsubung sang Sodo-
ma, kag ang mga inanak ni Amon, su-

bung sang Gomora, latagon sang
daiamo, kag awang sang asin, kag
dayon nga kahapayan : ang nabilin sang
akon banwa magaati sa ila, kag ang
mabilin sang akon katawohan m-agatag-
iya sang ila mga panublion.

10 Ini mahanabu sa ila tungud sang
ila palabilabi, kay nagpalasipala sila,

kag nagbu3^aya\v sila batok sang banwa
ni lehoba sang Sebaot.

11 Manginmai'iahaladluk si lehoba
batok sa ila, kay sia magalaglag sa

tanan nga mga diosdios sang duta ; kag
magayaub sila sa atubangan niya, ang
tagsatagsa kutub sa iya duug, sa tanan
nga mga pulo sang katawohan.

12 Kamo man, mga Kusinhon. Sila

manginpilason sa kamatayon sang akon
hinganiban.

13 Maguntay sia sang iya kamut
sa ibabaw sang Aminhan, kag paglag-
lagon niya ang Asm% kag paghimoon
niya ang Ninibe nga kahapayan, duta
nga kigas subung sang isa ka kahana-
yakan.

14 Ang mga kinabon sang kaha-
yupan magaluluko sa timga niya, ang
tanan nga mga kasapatan, suhung nga
katawohan ; ang pelikano subung man
ang eriso magahololon sa kagab-ihon
sa tunga sang iya mga oloolo : paga-
pamatian ang huni sa mga talambuan

;

manginkahapayan sa ibabaw sang mga
atangan kay ang iya iinapian nga sedro
ginubahan.

15 Yadto amo ang banwa nga ma-
sadyahon, nga ginapuyan sing masina-
iigon, nga nagasiling sa iya tagiposoon:
Aky, kag wala sing liwan. i Paano
bala nga nanginkahapayan, lolokohan
sang mga kasapatan nga mapintas?
Bisan sin-o nga magaagi sa luyo niya,

magapanihol, magapahulag sang iya
kamut.

Silot sa lerusalem.—Mga pan^ad nga nahimo

sa mga matutum.

3i KAILO ang banwa nga malalison,
nga ginlatnan, nga manugpigos !

2 Wala sia magapamati sang tingjg,
bisan nagbaton sang sabdong ; wala sia

magasaiig kay leboba, wala magapala-
pit sa iya Dios.

3 Ang iya mga dunganon, sa tunga
niya, mga leon nga manugngurub; ang
iya mga hukom, mga lobo sa hapon,
nga wala magatigana sing bisan ano
nga sa aga

;

4 Ang iya mga manalagna, mga ma-
patuyangon, mga tinawo nga mabud-
hion

;
gindagtaan sang iya mga saser-

dote ang balaan nga Puhiy-an kag gin-

palugusan nila ang kasogoan.

5 Si lehoba among matarung sa

tunga niya ; indi nagahimo sia sing pag-
lalis : sa agaaga ginapapawa niya
ang iya paghukom, sa walay pagku-
lang; apang ang malalison indi naka-
kilala sing kahuya.

6 Ang iya katavrohan ginapapas
ko ; ang mga pamusud sang ila mga kuta

ginpanghapay
;

ginaguba ko ang ila

mga dalan, tubtub nga wala na sing

mag-agi ; ang iya mga kabanwaanan
napanghapay tubtub nga wala na sing

tawo, bisan isa ka pumuluyo.

7 Nagsiling ako : Lamang magka-
hadluk ka sa akon ; magbaton-ka sing
sabdong; kag ang iya puluy-an indi na
pagautdon, sojrj sa sadtong tanan nga
ginsogo ko batok sa iya. Apang sila

nagdalidali sa pagparaalaut sang tanan
nila nga mga binuhatan.

8 Ngani, hulata-ninyo ako, siling ni

lehoba, sa adlaw nga magatindug ako
sa inagaw ; kay ang akon pagtapat
among pagtipon sang mga katawohan,
ang pagtingnt! sang mga ginharian, sa

pagula sa ibabaw nila sang akon kaali-

pungut, sang bug-os nga kasingkal sang
akon kaakig; kay sa kalayo sang akon
kaimon pagahalonhonon ang bug-os
nga duta.

9 Kay niyan pagaihatag ko sa mga
banwa, nga nagaliso pa sa ila, ang mga
bibig nga matinlo, agud nga ang
tanan magtawag sang ngalan ni lehoba,
agud nga mag-aiagad sila sa iya sa isa

lamang sa kasugtanan.
10 Kutub didto sa unhan sang mga

suba sang Kus, ang akon mga ma-
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nugsimba, ang anak nga babae sang akon
mga ginpaalaplaag, magadala sa akon
sing halad.

11 Sa sadtong adlaw, indi ka pa-;a-

pakahuy-an bangud sang bisan ano
sang imo mga binuhatan, nga sa iya

nagmalalison ka batok sa akon ; kay
nij^an pagakuhaon ko sa tunga nimo
ang mga puno sang palabilabi nga ma-
lipayon, kag indi ka nga mas-a maga-
palabilabi sa bukid sang akon pagka-
balaan.

12 Kag magabilin ako sing nabilin,

sa tunga nimo, sing isa ka banwa nga
mapainubuson kag imol, nga sila ma-
gadangup sa ngalan ni lehoba.

13 Ang nabilin ni Israel indi maga-
himo sing kalautan, bisan magahambal
sing butig; bisan sa baba nila makit-an
ang dila rga malimbongon, kay sila

magahalalab kag magaloloko, kag walay
sin-o nga magapalisang sa ila.

14 Hugyavv-ka, oh anak nga babae
ni Sion. Singit-ka sa kalipay, oh Isra-

el. Kasadya-ka kag kalipay-ka sa bug-
03 nga tagiposoon, anak nga babae sa
leriisalem.

15 Si lehoha nagapapalayo sang imo
mga paghukom, nagasilhig sia sa gowa
sang imo mga kaaway; ang ban sa
Israel nga si lehoba j^ara sa tunga nimo

:

indi ka na magatan-aw sing malain.

16 Sa sadtong adlaw pagaisiling sa
lerusalem : Indi ka mahadluk, Sion

;

indi magluluya ang im.o mga kamut.
17 Si lehoba ang imo Dios yara sa

tunga nimo, ang Makagagahum nga
nagaluwas ; magakalipay sia banged sa

imo, nga may kasadya. Magahipus sia

sa iya gugma ; magakalipay sia bangnd
sa imo, nga may pagsingit sa kasadya.

18 Pagatipunon ko ang mga yara sa

kasakit nga malayo sang pinat-in nga
piesta ; mga imo sila ; nagabug-at sa iba-

baw nila ang pasipala.

19 Yari karon, sa sadtong panag-on
magaginawi ako batok sang tanan mo
nga mga manugpigos; kag pagaluwason
ko ang piang nga babae, pagasapopohon
ko ang ginsikway ; kag pagahimoon ko
nga pagdayawon sila kag nga pagbantu-
gon sila sa tanan nga mga kadutaan,
nga diin ginpakahuy-an sila.

20 Sa sadtong panag-on pagapakarion
ko kamo, sa sadtong panag-on pagapa-
nipunon ko kamo; kay pagahimoon ko
kamo nga kabantagan kag nga pagda-
yawon kamo sa tunga sang mga ka-
banwaanan sang duta, kon pagapabali-
kon ko ang inyo mga bihag, sa atul^a-

ngan sang inyo mga mata, siling ni le-

hoba.

SI HAGEO.

Si Hageo nagasabdong sa banwa tungud sang iya

pagpatiinibaya, kag najralaygay sa iya sa

pagpat'ndug iiwan sang Sin:baban.

ISA tuig nga ikaduha sang hari nga
si Dario, sa bulan nga ikan-um kag

sa nahauna nga adlaw sang bulan, ang
polong ni lehoba nag-abut, sa kamut
sang manalagna nga si Hageo, kay
Sorobabel, nga anak ni Sealtiel, nga go-
bernador sa luda, kag kay losue, nga
anak ni losadak, nga daku nga saserdote,
nga nagasiling

:

2 Amo ining ginahambal ni lehoba
sang Sebaot, nga nagasiling: Ini nga
banwa nagasiling: "Vv^ala pa mag-abut
ang panag-on sa pagpaugabiidlay, ang

panag-on nga ang balay ni lehoba paga-
patindugon Iiwan."

3 Kag nag-abut ang polong ni lehoba
sa kamut sang manalagna nga si Hageo,
nga nagasiling :

4 Oh kamo, ,; panag-on b da ini nga sa

inyo, sa pagpuyo sa inyo mga balay
nga napanapian, nga nahapay ini nga
Balay ?

5 Kag karon amo ini ang ginasiling

ni lehoba sang Sebaot : Pamalandong-
kamo sing maayo sa inyo mga tagi-

posoon sang inyo mga dalanon.
6 Nagatalanum kamo sing n.iadamu,

kag ang patubas diyotay; nagakalaon
kamo, apang wala kamo magakalabu-
si:g; nagailinum kamo, apang wala
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kamo pagaayawi; nagapalanaput kamo,
apang wala kamo magmainit ; kag ang
nagabaton sing sohol, nagabatoa sang
iya sohol sa gisi nga pu3''o.

. 7 Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot: Pamalandong-kamo sing

maayo sa inyo tagiposoon sariji inyo
mga dalanon.

8 Tulukad-kamo sa bukid kag dalala-

kamo diri sing kahoy, kag patinduga-
ninyo liwan ang Ealay, agud nga maha-
muut ako sa iya, kag nga paghimayaon
ako, ginasiling ni lehoba.

9 Nagahulat kamo sing madamu, kag
yari karon may diotay lamang. Gin-
dala ninyo sia sa balay, apang ginhuyup
ko sa ibabaw niya. e'Kay ngaa bala ?

siling ni lehoba sang Sebaot. Tungud
sang akon Balay, nga nagapadayon nga
nahapay kag kamo, kamo nagadalagan
ang tagsatagsa sa iya kaugalingon nga
balay.

10 Tungud sini ang langit sa ibabaw
ninyo nagpasupon sang ulan, kag ang
duta nagpakunul sang iya bunga

;

11 Kag glntawag ko ang kakigas sa

ibabaw sang duta kag sa ibabaw sang
mga bukid, kag sa ibabaw sang trigo,

kag sa ibabaw sang duga sang ubas, kag
sa ibabaw sang lana, kag sa ibabaw
sang ginapatubas sang duta, kag sa

ibabaw sang tawo, kag sa ibabaw sang
mga kasapatan, kag sa ibabaw sang
tanan nga kinabudlayan sang mga ka-

mut.
12 Kag si Sorobabel, nga anak ni Seal-

tiel, kag si losue, nga anak ni losadak,

nga daku nga saserdote, kag ang tanan
nga iban sang banwa nagpalamati sang
tingug -ni lehoba, nga ila Dios, sono
sang mga polong sang manalagna nga
si Hageo, sang ginpadala sia ni lehoba,
nga Dios nila ; kag nagkahadluk ang
banwa kay lehoba.

13 Kag si Hageo, nga pinadala ni

lehoba, naghambal sa banwa nga may
balita ni lehoba, nga nagasiling: " Ako
upud sa inyo, siling ni lehoba."

14 Kag ginpamata ni lehoba ang
espiiitu ni Sorobabel, nga anak ni

Sealtiel, nga gobernador sa luda, kag ang
espiritu ni losue, nga anak ni losadak,
nga daku nga saserdote, kag ang espiritu

sang tanan nga nabilin sang banwa, kag
nagkaladto sila kag nagsugud sila sa
pagpangabudlay sa Balay ni lehoba
sang Sebaot nga ila Dios,

15 Sa adiaw nga ikaduha ka pulo kag
apat sang bulan nga ikan-um, sa ikadu-

ha ka tuig sang hari nga si Dario.

Ang himaya sang ikaduha nga Simbahan.

2SA ikapito nga hulan, sa ikaduha
ka pulo kag isa sang bulan, nag-abut

ang polong ni lehoba sa kamut sang
manalagna nga si Hageo, nga nagasi-

ling:

2 Hambala karon si Sorobabel, nga
anak ni Sealtiel, nga gobernador sa luda,

kag si losue, nga anak ni losadak, nga
daku nga saserdote, kag ang nabilin sang
banwa, nga nagsiling

:

3 I Sin-o bala ang nabilin sa tunga
ninyo, nga nakakita sini nga Balay sa

iya nahauna nga himaya? kag ^ano
bala karon ang nakita ninyo sa iya?

^Indi bala sia subung sang wala sa

atubangan sang inyo mga mata?
4 Busa karon, Sorobabel, pagbaskug-

ka, siling ni lehoba. Pagbaskug-ka man,
losue, nga anak ni losadak, nga daku
nga saserdote. Pagbaskug-kamo, bug-os
nga banwa sang duta, siling ni lehoba,

kag magpalangabudlay-kamo ; kay ako
upud sa inyo, siling ni lehoba sang
Sebaot

;

5 Sono sang katipan nga ginkatipan
ko sa inyo, sang paggowa ninyo sa

Egipto ; ang akon Espiritu magapuyo
sa tunga ninyo : dili kamo magkala-
hadluk.

6 Kay amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot : Sa makaisa pa sa indi

madugay pagapakurugon ko ang mga
langit, kag ang duta, kag ang dagat kag
ang mamala.

7 Kag pagapakurugon ko ang tanan
nga mga katawohan, kag magaabut ang
Hinandum sang tanan nga mga kata-

wohan ; kag pagapun-on ko ini nga
Balay sang himaya, siling ni lehoba sang
Sebaot.

8 Akon ang pilak, kag akon ang bu-
lawan, siling ni lehoba sang Sebaot.

9 Ang olehe nga himaya sining Balay
magamanginlabing daku sang nahauna,
siling ni lehoba sang Sebaot ; kag maga-
hatag ako sang paghidaet sa sini nga
duug, siling ni lehoba sang Sebaot.

Mga sabdong kag mga panaad sa pagpakamaayo.

10 Sa duha ka pulo kag apat sang
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bulan nga ikasiam, sa ikaduha ka tiiig

ni Dario, nag-abiit ang polong ni

lehoba sa kamut sang manalagna nga
si Hageo, nga iiagasiling:

11 Amo ining ginasiling ni lehoha
sang Sebaot: Pamangkota karon ang
mga saserdote nahaniingud sangkaso-
goan, nga nagasiling:

12 " Kon ang isa ka tawo niasdala
sang unud nga balaan sa sidsid sang iya

panapton, kag sa sining sidsid makamlot
niya ang tinapay, kon ang sud-an, kon
ang alakj kon ang lana, kon bisan ano
nga iban nga pagkaon, ipagapaka-
balaanon bala ang pagkaon ? " Kag nag-
salabat ang mga saserodte, kag nag-
siling: " Indi."

13 Kag nagsiling si Hageo :
** Kon ang

isa ka tawo nga mahigko bangud sang
law as nga patay, magkamkit sang bisan
ano sini ngamgabutang, i magamangin-
mahigko siabala? " Kagnagsalabat ang
mga saserdote, kag nagsiliiing: " Ma-
nginmahigko sia."

14 Kag nagsabat si Hageo kag nag-
siling :

" Subung sini amo ini nga banwa,
kag subung sini ini nga katawohan, sa

atubangan nakon, siling ni lehoba ; kag
subung sini man ang tanan nga binu-
hatan sang ila mga kamut, kag ang
tanan nga pagaihalad nila didto mangin-
mahigko.

15 Busa karon, pamaiandonga-ninyo
sing maayo sa inyo tagiposoon ang
vahanahu kutub sini nga adlaw kag sang
una, sa wala pa nila mabutangi sing bato

sa ibabaw sang bato sa Simbahan ni

lehoba.
16 Sa wala pa mahanabu ining mga

butang, nagpalapit sila sa tinumpok nga
trigo nga duha ka pulo ka epn, kag may
napulo ; nagpalapit sila sa ipiian sa

pagkuha sing kalim-a-i ka sukub sa

ipitan, kag may duha ka piilo.

17 Ginpiias ko kamo sang panlaya,

kag sang kusim, kag sang ulan nga

batobato nga hielo, sa tanan nga binu-

hatan sang inyo mga kamut; apang
wMla kamo maghalalik sa akon, siling ni

lehoba.
18 Busa pamalandonga-ninyo sing

maayo karon sa inyo tagiposoon a77g

nahanahu kutub sini nga adlaw kag sang
una kutub sang adlaw nga ikaduha
ka pulo kag apat sang hnlan nga ikasiam,

tubtub sang adlaw nga gintukud ang
Simbahan ni lehoba: pamalandonga-
ninyo ini sa inyo tagiposoon.

19 I Wala pa bala ang binhi sa dami-
sag? Bisan pa ang kaubasan, bisan ang
igera, bisan ang granada, bisan ang
Oiibo wala sing patubas. Kutub sini

nga adlaw, pagpakamaayohon ko kamoJ'

Kalaglagan sang tnga kaaway.—Ang pagpakataas

kay Sorobabe!.

20 Kag nag-abut sa makaduha ang
polong; ni lehoba kay Hageo, sa ikaduha
ka pulo kag apat sang bulan, nga naga-
siling :

21 Ihambal kay Sorobabel, nga
gobernador sa luda, nga nagasiling:
Pagapakurugon ko ang kalangitan kag
ang duta;

22 Kag pagapukanon ko ang ling-

koran nga harianon sang mga kataw^o-
han, kag pagalaglagon ko ang kagam-
hanan sang mga ginharian sang mga
katawohan kag pagabaliskaron ko ang
kanga kag ang mga nagasalakay sa iya

;

kag ang mga kabayo kag ang mga sa ila

nagakalabayo magal:apukan ang tag-

satagsa sa hinganiban sang iban.

23 Sa sadtong adlaw, siling ni lehoba
sang Sebaot, pagakuhaon ko ikaw, oh
Sorobabel, nga anak ni Sealtiel, nga akon
alagad, siling ni lehoba, kag pagai-

butang ko ikaw subung sang singsing

sa akon tiidlo ; kay ako nagpili sa imo,
siling ni lehoba sang Sebaot.

SI SAKARIAS.

laygay sa paghimiisui. I ni Berekias, nga anak ni Iddo, nga ma-
*. SA ikav/alo nga bulan, sa tuig nga

1
nalagna, nga nagasiling

:

i ikaduha ni Dario, nag-abut ang po- I 2 Gintandug si lehoba sang daku nga
long ni Iehol;a kay Sakarias, nga anak

|
kasingkal batok sa inyo mga ginikanan.

I
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1.3. SI SAKARIAS. 1.21.

3 Busa, pagaisiling mo sa ila: Amo
ining ginasiling ni lehoba sang Sebaot

:

Balalik-kamo sa akon, siling ni lehoba
sang Sebaot, kag ako magabalik sa

inyo, siling ni lehoba sang Sebaot.

4 Dili kaino magmanginsubung sang
inyo mga ginikanan, nga sa ila nag-
sililingit ang una nga mga manalagna,
nga nagasiling: Amo ining ginasiling

ni lehoba sang Sebaot : Mag-ilisol-

kamo karon sa inyo mga malain nga
dalanon, kag sa inyo m.ga malain nga
mga buhat; kag wala sila magpalamati,
bisan nagtalupangiid sa akon, siling ni

lehoba.

5 Ang inyo mga ginikanan, ^diin
bala sila ? kag ang mga manalagna,

i magakalabuhi sila bala sa gihapon?
6 Apang ang akon mga polong, kag

ang akon mga palatukuran, nga ginsogo
ko sa akon mga alagad rga mga mana-
lagna, I wala bala nagcakalambut sila

sa inyo mga ginikanan ? Kag nagbalalik
sila, kag nagsililing :

" Subung sang gin-

tapat ni lehoba sang Sebaot sa paghimo
sa aton, sono sa aton mga dalanon kag
sono sa aton mga binuhatan, amo m.an
ang ginhimo niya sa aton."

Nahauna aga palanan-awon.—Aug mga kabayo.

7 Sa duha ka pulo kag apat sang
bulan nga ikapulo kag isa, nga among
bu'an nga Sebat, sa tuig nga ikaduha ni

Dario, nag-abut ang polong ni lehoba
kay Sakarias, nga anak ni Berekias, nga
anak ni Iddo, nga manalagna. nga naga-
siling :

8 May palanan-awon ako sa kagab-
ihon ; kag yari karon ang isa ka lalaki

nga nagasakay sa isa ka kabayo nga
mapula ; sia nagadulog sa tunga, sang
mga mirto, nga yara sa isa ka duug nga
nanubuan, kag sa olehe niya may mga
kabayo nga mga mapula, nga mga alasan
kag mga maputi.

9 Niyan nagsiling ako :
"

i Ano bala
ini sila, ginoo ko ? " Kag nagsiling sa
akon angm^anugtunda nga naghambal sa
akon :

" Pagaipakita ko sa imo kon ano
ini sila."

10 Kag ang lalaki, nga didto sa tu-

nga sang mga mirto, naghambal kag
nagsiling :

" Ini sila among mga ginpa-
dala ni lehoba sa paglibot sang duta."

11 Kag sila nagsalabat sa manug-
tunda ni lehoba, nga didto sa tunga

sang mga mirto, kag nagsililing sila

:

Ginlibot namon ang duta, kag yari
karon ang bug-os nga duta napuy-an kag
malinong."

12 Kag naghambal ang manugtunda
ni lehoba kag nagsiling:' " Oh lehoba
sang Sebaot, i tubtub pa bala san-o nga
indi ka magakalooy sa Jerusalem kag
sa mga kabanwaanan sa luda, nga
batok sa ila nagkaakig ka sining kapi-
toan ka tuig?"

13 Kag si lehoba nagsabat sa manug-
tunda nga naghambal sa akon sing mga
maayo nga mga polong, sing mga mali-
payon nga mga polong

;

14 Kag nagsiling sa akon ang manug-
tunda, nga naghambal sa akon : Singit-
ka, nga nagasiling :

" Amo ining gina-
siling ni lehoba sang Sebaot : Naga-
pangimon ako sa Jerusalem kag sa Sion
nga may daku nga kaimon.

15 Kag nagakasingkal ako sa daku
nga kasingkal batok sa mga katawohan,
nga yara sa kalinong; kay sang ako
nagsingkal sing diyot, sila, sila rag-
bululig nga sa malain.

16 Tungud sini, amo ining ginasiling
ni lehoba : Nagabalik ako sa lerusalem
nga may kalooy ; sa iya pagapatindugon
ang akon Balay, siling ni lehoba sang
Sebaot, kag ang lubid pagauntayon sa
ibabaw sang lerusalem.

17 Singit pa, nga nagasiling : Amo
ining ginasiling ni lehoba sang Seba-
ot : Pagapaawason pa ang akon mga
kabanwaanan sa kauswagan, kag pagali-
payon pa ni lehoba ang Sion, kag paga-
pilion pa niya ang lerusalem."

Ikaduhang palanan>awon ; ang mga simgay kag ang
mga panday.

18 Sa olehe ginhayaw ko ang akon
mga mata, kag nagtulok ako, kag yari
karon ang apat ka mga sun gay.

19 Kag nagsiling ako sa manugtunda,
nga nagahambai sa akon: "

l Ano bala
ini sila ? " Kag nagsabat sia sa akon

:

" Ini sila among mga sungay, nga nag-
alaplaag sa luda, sa Israel, kag sa leru-

salem."
20 Kag ginpakita sa akon ni lehoba

ang apat ka mga panday.
21 Kag ako nagsiling: "i Ano bala ang

ginakari nila sini sa paghimo ? " Kag nag-
hambal sia sa akon, nga nagasiling : "Ini
sila among mga sungay nga nag-alaplaag
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2. 1. SI SAKARIAS. 3.7.

sa luda, tubtub nga wala sing sin-o nga
nagtukhayaw sang iya olo ; kag ini sila

nagkalari sa paglisang sa ila, sa pag-

tabog sa malayo sang mga sungay
sang mga katawohan, nga nagbalayaw
sang sungay batok sang duta sa luda, sa

pagpaalaplaag sa iya."

Palanan-awon n|a ikatio: gintakus aag lerusalem.

2 KAG ginbayaw ko ang akon mga
mata, kag nagtulok ako, kag yari

karon ang isa ka lalaki, nga sa iya

kamut ang isa ka lubid nga inugtakus.

2 Kag nagsiling ako sa iya :
'•

i Sa diin

ka bala makadto ? " Kag sia nagsiling sa

akon :
" vSa pagtakus sa lerusalem, sang

pagtan-awo kon pila ang iya kasangka-

ron, kag kon pila ang iya kalabaon."

3 Kag yari karon, ang manugtunda,
nga nagharabal sa akon, naghalin kag
ang isa ka nianugtunda naggowa sa

pagsugata sa iya.

4 Kag nagsiling sia sa iya : "Dalagan,
kag ihambal sa sini nga pamatan-on,
nga nagasiling: Pagapuy-an ang Jeru-

salem subung sang mga minoro nga
walay kuta, bangud sang kadamuon
sang mga tawo kag sang mga kasapatan

nga yara sa tunga niya.

5 Kag ako, siling ni lehoba, mangin-
kuta nga kalayo ako nga sa iya sa pali-

bot, kag manginhimaya ako sa tunga
niya."

6
i
Uy, uy ! palalagyo-kamo sa duta

sang Aminhan, siling ni lehoba, kay su-

bung sang apat ka mga hangin sang
langit ginpang-alaplaag ko kamo, siling

ni lehoba.

7 i
Oh Sion, palagyo-ka, ikaw nga

nagapuyo kaupud sang anak nga babae
sang Babilonia.

8 Kay amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot : Sa himaya ginpadald niya

ako sa mga katawohan nga naghimo sa

inyo nga ila inagaw: kag ang nagaku-
hit sa inyo, nagakuhit sang tawotawo
sang iya mata.

9 " Kay yari karon, ako magabalabad
sang akon kamut batok sa ila, kag
mangininagaw sila sang mga nag-alagad
sa ila, kag mahibaloan ninyo, nga si

lehoba sang Sebaot nagpadala sa akon."
10 Ambahan-ka kag kasadya-ka, anak

nga babae sang Sion ; kay yari karon,
magakari ako, kag magapuyo ako sa

tunga nimo, siling ni lehoba.

11 Kag magasilimpon ang madamu
nga mga katawohan kay lehoba sa sad-
tong adiaw, kag manginbanwa nakon
sila, kag magapuyo ako sa tunga nimo

;

kag mahibaloan mo, nga si lehoba sang
Sebaot nagpadala sa akon sa imo.

12 Kag pagatagiyahon ni lehoba ang
luda nga palanubiion nga pahat niya, sa
duta sa pagkabalaan kag pagapilion pa
niya ang lerusalem.

13 Maghipus ang tanan nga unud sa
atubangan ni lehoba, kay sia nagmata
gikan sa iya balaan nga Puluy-an.

Palanan-awon nga ikap-at : an^; dakung saserdote

nga ginsuGibung ni Satanas kag ginpakama-

tariing sang Dios.

3 KAG ginpakita niya sa akon si

losue, ang daku nga saserdote, nga
sia nagatindug sa atubangan sang Ma-
nugtunda ni lehoba ; kag si Satanas yara
sa iya too, sa pagsumbung sa iya.

2 Kag si lehoba nagsiling kay Satanas

:

" Si lehoba magsabdung sa imo, Satanas.

Hoo ; si lehoba magsabdong sa imo

;

sia nga nagpili sang lerusalem. i Indi

bala ini dungkulan nga ginkuha sa ka-

layo ?

"

3 Kag si losue napanaptan sang mga
panapton nga bulingon, kag yara sia sa

atubangan sang Manugtunda.
4 Kag naghambal ang Manugtunda,

kag nagsiling sa mga nagatilindug sa

atubangan niya, nga nagasiling :
" Uba-

ha-ninyo sa iya ang mga panapton nga
bulingon." Ugaling nagsiling sia sa iya:

Tuluk-ka nga ginpaagi ko ang imo
kalautan sa ibabaw nimo, kag ginapa-
pasaputan ko ikaw sang mga panapton
nga malahalon,"

5 Kag nagsiling ako : "Butangan nila

sing turbante nga matinlo sa ibabaw
sang iya olo." Kag ginbutangan nila

sing turbante nga matinlo sa ibabaw
sang iya olo; kag ginpasaputan nila sia

sang mga panapton. Kag ang Manug-
tunda ni lehoba nagtindug didto.

6 Kag ang Manugtunda ni lehoba
nagpamatuud kay losue, nga naga-

siling:

7 " Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot : Kon maglakat ka sa akon
mga dalanon kag kon magbantay ka
sang akon tulumanon, niyan magaga-
hum ka man sa akon Balay, maga-
bantay ka man sang akon mga patyo.
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3.8. SI SAKAEIAS. 5.3.

kag pagaihatag ko ikaw nga maglakat
ka sa tunga sang mga nagatilindug sa

atuhangan ko.

8 Busa, dungug-ka, losue, daku nga
saserdote, ikaw kag ang imo mga kaup-
danan, nga nagalilingkod sa atubangan
nimo ; kay mga lalaki sila nga mga
hilibulongan. Kay yari karon, pagapa-
karion ko ang akon alagad, ang Saling-

sing.

9 Kay yari karon, naiianungud sang
bato nga ginbutang ko sa atubangan ni

losue: sa ibabaw sining bugtong nga
bato may pito ka mga mata. Yari
kai'on, ako magatigib sang iya tinigban,

siling ni lehoba sang Sebaot ; kag paga-
kuhaon ko ang kalautan sining duta sa

isa lamang ka adlaw,
10 Sa sadtong adlaw, siling ni leboba

sang Sebaot, magaagdahay ang isa sa

isa sa idalum sang pinuno sang ubas,

kag sa idalum sang igera."

Palanan-awon oga ikaiima : ang sadngaa B|a

bulawan kag ang mfa sulo.

4 KAG nagbalik ang Manugtunda,
nga naghambal sa akon, kag gin-

pukaw niya ako, subung sang isa ka
tawo nga ginpukaw'sa iya katologon.

2 Kag nagsiling sia sa akon :
"

i Ano
bala ang ginatan-aw mo ? " Kag nagsiling
ako : "Ginatulok ko kag, yari karon ang
isa ka sadngan nga bug-os nga bulawan,
nga may isa ka suludlan sa iya olo, kag
ang iya pito ka mga lamprahan sa iba-

baw niya ; kag pito ka mga iiogan nga
sa tagsatagsa sang mga lamprahan nga
yara sa iya olo.

3 Ugaling sa ibabaw niya, duha ka
mga oliba, ang isa sa too sang suludlan,
kag ang isa sa iya wala."

4 Kag naghambal ako, kag nagsiling
ako sa sadtong manugtunda, nga nag-
hambal sa akon, nga nagasiling :

"
i Ano

bala ining mga butang, ginoo ko ?
"

5 Kag ang manugtunda, nga naga-
hambal sa akon, nagsabat kag nagsiling
sa akon :

"
i Wala ka bala makahibalo

kon ano ining mga butang ? " Kag nag-
siling ako :

" Wala, ginoo ko."
6 Kag naghambal sia kag nagsiling

sa akon, nga nagasiling: " Ini among
polong ni lehoba kay Sorobabel, nga
sa iya nagasiling : Indi sa gahum, bisan
sa kusug, kondi tungud sa akon Es-
piritu, siling ni lehoba sang Sebaot.

7 iSin-o ikaw bala, daku nga bukid,
sa atubangan ni Sorobabel ? Manginka-
patagan ka. Kag pagadalhon niya gi-

kan sa gowa ang bato sang olo, sa
pagsingit : j Bugay, bugay, sa iya

!

"

8 Kag ang polong ni lehoba nag-abut
sa akon, nga nagasiling :

9 " Ang mga kamut ni Sorobabel nag-
tukud sang sadsaran sa sini nga Balay,
kag ang iya mga kamut magahuman sa
iya, kag mahibaloan mo, nga si lehoba
sang Sebaot nagpadala sa akon sa inyo.

10 Kay, isin-o bala ang nagatamay
sang adlaw sang mga magamay nga
mga butang, kon ining mga pito naga-
kalalipay sa pagtan-aw sang tonton sa
kamut ni Sorobabel, ining mga mata
ni lehoba, nga nagalibot sang bug-os
nga duta ?

"

11 Naghambal ako, kag nagsiling sa
iya: "

i Ano bala ining duha ka mga
oliba sa too sang sadngan kag sa iya
wala?"'

12 Kag naghambal ako sing makadu-
ha, kag nagsiling sa iya :

'•
i Ano bala

ining duha ka mga bulig sang mga oliba
sa tunga sang duha ka mga iligan nga
bulawan, nga sa ila nagailig ang lana
nga bulawan ?

"

13 Kag naghambal sia sa akon, nga
nagasiling: "iWalaka bala makahibalo
kon ano ini nga mga butang? " Kag nag-
siling ako : " Ginoo ko, wala."

14 Kag sia nagsiling :
" Ining duha

among mga anak sang lana, nga naga-
tilindug malapit sa Ginoo sang bug-
os nga duta."

Palanan-awoa nga ikan-um : ang Hnukot nga
nagalupad.

5 KAG ginhayaw ko liwan ang akon
mga mata kag nagtulok ako, kag

yari karon ang isa ka linukot sapagsulat,
nga nagalupad.

2 Kag nagsiling sia sa akon: "iAno
bala ang ginatan-aw mo? " Kag nagsabat
ako : "'Ginatan-aw ko ang isa ka linukot
nga nagalupad, nga duha ka pulo ka ma-
niko ang kalaba, kag napulo ka maniko
ang kasangkad."

3 Niyau nagsiling sia sa akon: "Ini
amo ang pagpakamalaut, nga nagagowa
sa ibabaw sang kadaygan sang bug-os
nga duta ; kay ang tanan nga makawat,
pagalaglagon kutub diri ; sono sang na-
hamtang sa iya; kag ang tanan nga
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manugsumpa, pagalaglagon kutub diri,

sono sang nahamtang sa iya.

4 Ako nagapagowa sa iya, siling ni

lehoba sang Sebaot, kag magasulud sia

sa balay sang niakawat, kag sa balay
sang nagasumpa sing butig gid sa akon
ngalan ; kag magapadayon sia sa tunga
sang iya balay, kag pagaupuron ni^^a sia

pati sang iya mga tinapian kag sang iya

mga bato."

Palanan*awon nga ikapito

atig epa.

ang babae kag

5 Kag naggowa ang manugtunda nga
naghambal sa akon, kag nagsiling sa a-

kon: " Hayawa karon ang imo mga ma-
ta, kag tuluka kon ano ang nagagowa
did to."

6 Kag nagsiling ako :
"

i
Ang ano bala?

'

'

Kag sia nagsiling: "Ini among isa ka
epa, nga nagagowa." Kag nagsiling sia :

"Ini among dagway nga ginapahayag
niya sa bug-os nga duta."

7 Kag yari karon, ang isa ka panid
nga tinga ginabayaw, kag ang isa ka ba-
bae nagalingkod sa tunga sang epa.

8 Kag sia nagsiling :
" Ini among ka-

lainan." Kag ginpilak niya sa tunga
sang epa, kag ginpilak niya ang bilog
nga tinga sa baba sang epa.

9 Kag ginhayaw ko ang akon mga
mata, kagnagtulok ako : kag yari karon
ang duha ka babae nga naggoluwa, kag
may hangin sa ila mga pakpak, kag may
mga pakpak sila subung sang siguenya,
kag ginbalayaw nila ang epa sa tunga
sang duta kag sang kalangitan.

10 Kag nagsiling ako sa manugtunda,
nga naghambal sa akon :

'•
i Sa diin ba-

la ginadala nila ang epa ?
"

11 Kag sia nagsiling sa akon :
" Sa du-

ta sang Sinar sa pagpatindug sa iya
didto sing balay : kag pagapalig-ononsia
kag igapahamtang sia didto sa ibabaw
sang iya tulungtungan."

Palanaii'awoii nga ilakawaio: ang apat ka

mga kanga.

6 KAG ginhayaw ko liwan ang akon
mga mata, kag nagtulok ako ; kag

yari karon ang apat ka mga kanga, nga
naggoluwa sa tunga sang duha ka bukid;
kag ang mga bukid tumbaga sila.

2 Sa nahauna nga kanga may mga ka-

'

bayo nga mapula, kag sa ikaduha nga
kanga mga kabayo nga maitum

;

3 Kag sa ikatlo nga kanga mga kaba-
yo nga maputi, kag sa ikap-at nga kanga
mga kabayo nga pintokpintokon kag
makusug.

4 Kag naghambal ako, kag nagsiling
sa manugtunda nga sa akon naghambal

:

"
I Ano bala ini nga mga butang, ginoo

ko?"
5 Kag ang manugtunda nagsabat sa

akon kag nagsiling sa akon :
'' Ini sila

amo ang apat ka mga hangin sang mga
langit, nga nagagu'owa, sa tapus sang
pag-atubang niya sa Ginoo sang bug-os
nga duta.

6 Ang mga kabayo sang isa sang mga
kanga, ang mga maitu.m, naghalalin na-
yon sa duta sang Aminhan ; kag ang
mga maputi naghalalin sa olehe nila

;

kag ang mga pintokpintokon naghalalin
nayon sa duta sang Bagatnan."

7 Kag ang mga kabayo nga makusug
naghalin, kag nagtinguha sa paghalin sa
paglibot sang duta. Kag nagsiling sia

:

" Lakat-kaino, kag libuta-ninyo ang
duta." Kag ginlilibot nila ang duta.

8 Kag gintawag niya ako, kag gin-

hambal niya ako, nga nagasiling :
" Tu-

luka, ang mga naggulov/a nayon sa

Aminhan, pagapapahuwayon nila ang
akon Espiritn sa duta sang Aminhan "

Mga purunuipurung nfa sa kay losue.—Aug
Siiigil.

9 Kag ang polong ni lehoba nag-abut
sa akon, nga nagasiling

:

10 " Kuha.-ka. safig mga dolot sa mga
pinaliton, sa kay Heldai, kag sa kay
Tobias, kag sa kay ledaia, kag maga-
abut ka gid, sa sadtong adlaw, magasu-
lud ka sa balay ni losias, nga anak ni

Soponias, nga diin sila nag-alabut gikan
sa Babilonia.

11 Magakuha ka sing pilak kag bula-
wan, kag magahimo ka sing mgapurung-
purung kag pagaibutang mo sila sa

olo sang daku .nga saserdote nga si

losue, nga anak ni losadak

;

12 Kag pagaihambal mo sa iya, nga
nagasiling : Amo ining ginasiJing ni

lehoba sang Sebaot, nga nagasiling:
Yari karon ang isa ka lalaki, nga ang
iya ngalan among Salingsing, kag gikan
sa idalum magatubo sia, kag maga-
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patindug sia sang Simbahan ni le-

hoba.

13 Sia gid magapatindug sang Sim-
bahan ni lehoba, kag sia gid magadala
sang himaya, kag magalingkod kag ma-
gagahum sia sa iya lingkoran nga hari-

anon ; kag manginsaserdote sia sa iya

lingkoran; kag manginlaygay sa pag-
hidaet sa tunga sang duha.

14 Kag nahanungud sang mga purung-
purung manginiiandumanan sia sa Sim-
bahan ni lehoba, nga sa kay Helem,
kag kay Tobias, kag kay ledaia, kag kay
Hen, nga anak nga lalaki ni Soponias.

15 Kag ang mga sa malayo magaala-
but, kag magapalatindug sang Simbahan
ni lehoba ; kag mahibaloan ninyo, nga
si lehoba sang Sebaot nagpadala sa akon
sa inyo. Mahanabu ini, kon sa pagka-
matuud, magtuluman kamo sang tingug
ni lehoba, nga inyo Dios."

Ang puasa nga wala tninamaayoha sang Oios.

7 KAG nahanabu, sa tuig nga ikap-at
sang hari nga si Dario, nga ang po-

long ni lehoba nag-abut kay Sakarias,

sa ikap-at sang bulan nga ikasiam, nga
among Kisleu.

2 Ginpadala sang balay sang Dios si

Sareser kag si Regem-melek kag ang
iya mga tinawo, sa pagpakilooy sang na-

wung ni lehoba,

3 Sa paghambal sa mga saserdote
sang Balay ni lehoba sang Sebaot, kag
sa mga manalagna, nga nagasiling:
**

I Magahibi bala ako sa bulan nga ika-

lima, nga nagapuasa subung sang gin-

himo ko sining kapid-an ka tuig ?
"

4 Kag nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba sang Sebaot, nga nagasiling:

5 Ihambal sa bug-os nga banwa sang
kadutaan, kag sa mga saserdote, nga
nagasiling : Sang nagpuluasa kamo
kag naghalaya kamo sa ikalima kag sa
ikapito ka bulan sining kapitoanka tuig,

I nagpuluasa bala gid kamo nga sa akon,
nga sa akon ?

6 Kag kon magkalaon kag magilinum
kamo, I indi bala kamo ang nagakalaon
nga sa inyo kag nagailinum nga sa
inyo ?

7 I Indi bala ang mga polong nga
ginbantala ni lehoba sa kamut sang mga
manalagna nga lina, sang ang Jerusalem
ginpuy-an kag malinong, pati ang iya

mga kabanwaanan sa iya pahbot, kag

nga ang Bagatnan kag ang duta nga ma-
nubo ginpuy-an ?

8 Kag ang polong ni lehoba nag-abut
kay Sakarias, nga nagasiling

:

9 Amo ining ginhambal ni lehoba
sang Sebaot, nga nagasiling: "Mitla-
ngon-ninyo angpaghukomsono sakama-
tooran kag ibutang ninyo sa buhat ang
kaayohan kag ang kahanoklog, ang tag-
satagsa sa iya utud

;

10 Indi ninj'o pagpiguson ang balo
nga babae, bisan ang ilo, bisan ang dumu-
luong, bisan ang nalisdan, kag indi kamo
magpamalandong sing malain sa inyo
tagiposoon, ang tagsatagsa batok sa iya

utud."
11 Apang nagdumili sila sa pagtalu-

pangud kag nagtalalikod sila sing mala-
lison, kag ginpabungul nila ang ila mga
idulungug nga sa indi pagpamati

;

12 Kag ginhimo nila ang ila tagiposoon
nga diamante sa indi pagpamati sang
kasogoan, bisan sang mga polong nga
ginapadala ni lehoba sang Sebaot tu-

ngud sang iya Espiritu, sa kamut sang
mga manalagna nga una. Kag may
daku nga kasingkal gikan kay lehoba
sang Sebaot.

13 Kag nahanabu nga, subung nga sia

nagsingit kag wala sila magdulungug, su-

bung man nagsilingit sila, kag ako wala
magdungug sa ila, siiing ni lehoba sang
Sebaot.

14 Kag ginpaalaplaag ko sila nga may
alimpulos sa tanan nga mga katawohan
nga wala nila makilala, kag ang duta
ginhapay sa olehe nila, nga wala sing

magpakadto bisan nga magpakari ; kag
ginhilimo nila ang halandumon nga
duta nga kahapayan.

Mga pinanaad nga mga pagpakamaayo.

8 KAG nag-abut ang polong ni leho-
ba sang Sebaot, nga nagasiling

:

2 Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot : Nagaimon ako sang Sion
nga may daku nga kaimon, kag nga
may daku nga kasingkal, nga nagapa-
ngimon ako sa iya.

3 Amo ining ginasiling ni lehoba

:

Nagabalik ako sa Sion, kag magapuyo
ako sa tunga sang lerusalem ; kag ang
Jerusalem pagatawgon nga "Banwa
sang kamatooran " kag ang bukid ni

lehoba sang Sebaot, nga " Bukid sang
pagkabalaan."
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4 Amo ining ginasiling ni lehoba
sangSebaot: Magalingkocl pa ang mga
tigulang nga lalaki kag ang mga tigu-

langngababae sa mga balaligyaaa sa

Jerusalem, kag ang tagsatagsa may
sungkod sa iya kamut tungud sang ka-

damuon sang iya mga adlaw.

5 Kag ang mga dalan sang banwa ma-
nginpiino sang mga kabataan nga la-

laki kag sang mga kabataan nga babae,
nga nagahilinampang sa iya mga dalan.

6 Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot: Kon ini indi sarang mahi-
mo sa mga mata sang nabilin sini nga
banwa sa sadtong adlaw, i indi man bala

sarang mahimo ini sa akon mga mata ?

siling ni lehoha sang Sebaot.

7 Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot : Yari karon, pagaluwason
ko ang akon banwa sa duta sang Sidla-

ngan, kag sa duta sang Katundan
;

8 Kag pagapakarion ko sila, kag ma-
gapuluyo sila sa tunga sang lerusalem :

kag manginbanwa nakon sila, kag ako
mangin-Dios, nila nga may kamatooran
kag may katarungan.

9 Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot: Magbalaskug ang inyo
mga kamut, oh kamo, nga nagapalamati
sa sining panag-on sining mga polong,
sa baba sang mga manalagna, nga amo
sila sa adlaw nga gintukud ang sadsaran
sang Ba'ay ni lehoba sang Sebaot, sang
Simbahan, agud nga pagpatindugon sia.

10 Kay sa wala pa ining mga adlaw,
wala sing sohol sa tawo, bisan sohol sa

sapat; kag wala sing paghidaet nga sa

nagasulud kag sa nagagowa, bangud
sang kasumpung ; kag ginbuhian ko ang
tanan nga mga tav/o ang iban batok sa

iban.

11 Apang karon indi na ako subung
sang sa mga adlaw nga una nahanungnd
sini nga banwa, siling ni lehoba sang
Sebaot

;

12 Kay tnay mga binhi sa paghidaet:
ang pinuno sang ubas magahatag sang
iya bunga, kag ang duta magahatag
sang iya patubas, kag ang langit maga-
halatag sang iya tim-ug ; kag pagaihatag
ko ining tanan nga panublion sa nabilin

sini nga banwa.
13 Kag nahanabu nga subung nga

nanginpagkaraalaut kamo sa mga kata-

wohan, oh balay ni luda kag balay ni

Israel, subung man pagaluwason ko ka-

mo, kag manginpagpakamaayo kamo.

Indi kamo magkalahadluk : nga magba-
laskug ang inyo mga kamut.

14 Kay amo ining ginasiling ni leho-
ba sang Sebaot ; Subung nga naghuna-
huna ako maghimo sa inyo sing malain,
sang ginpapaakig ako sang inyo mga
ginikanan, siling ni lehoba sang Se-
baot, kag wala ako maghinulsul,

15 Sa sini naghimahuna ako liwan, sa
sining mga adlaw, sa paghimo sang ma-
ayo sa lerusalem kag sa balay ni luda.
Dili kamo magkahadluk.

16 Ini sila among mga butang nga
dapat ninyo paghimoon: Maghalambal-
kamo sang kamatooran ang tagsatagsa
sa iya isigkatawo, magmitlang-kamo
sang kamatooran kag sang paghukom
sa paghidaet sa sulud sang inyo mga
gawang.

17 Kag indi magpamalandong-kamo
sa inyo mga tagiposoon sing malain,
ang tagsatagsa batok sa iya utud ; bisan
maghiligugma -kamo sing butig nga
panumpa ; kay ini nga tanan ginaka-
akigan ko, siling ni lehoba.

18 Kag nag-abut sa akon ang polong
ni lehoba sang Sebaot, nga nagasiling

:

19 Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot: Ang puasa sang ikap-at

ka bulan, kag ang puasa sang ikalima,

kag ang puasa sang ikapito kag ang
puasa sang ikapulo, manginkalipayan
kag kasadya sila sa balay ni luda, kag
m.ga panag-on nga kabulahanan. Busa,
hiligugma-kamo sang kamatooran kag
sang paghidaet.

20 Amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot : Magaalabut pa ang mga
banwa kag ang mga pumuluyo sang
madamu nga mga kabanwaanan

;

21 Kag ang mga pumuluyo sang isa

magakaladto sa isa, nga nagasililing

:

" Magkaladto-kita, magkaladto-kita sa

pagpakilooy sang nawung ni lehoba,

kag sa pagpangita kay lehoba sang Se-
baot. Ako man magapakadto.

22 Kag magaalabut ang madamung
mga banwa sa pagpangita kay lehoba
sang Sebaot sa lerusalem, kag sa pag-
pakilooy sang nawung ni lehoba.

23 Am.o ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot : Sa sadtong mga adlaw
ang napulo ka tawo, sa tanan nga mga
hambal sang mga katawohan, magaka-
lapyot kag magahalawid sa isa ka ludio

sa sidsid sang iya panapton, nga naga-
siling :

•' Magaulupud kami sa inyo, kay
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nabatian namon nga ang Dios yara kaii-
i

pud ninyo."

Silot saag mga aagalioainlain D|a mga baowa.

9LULAN sang polong ni lehoba sa

ibabaw sang duta sa Hadrak, kag
nga nagatungtung man sa ibabaw sang
Damasko ; kay ang mga mata ni lehoba
yara sa ibabaw sang tanan nga mga
tawo, subung sang sa ibabaw sang tanan
nga mga kabikahan ni Israel

;

2 Kag subung man tmhanungud sang

Hamat nga among dulunan sa iya ; kag
nahanungiid sang Tiro kag sang Sidon,

kay ang Tiro maalam gid :

3 Kag ang Tiro nagpatindug sing

kabakuran, kag nagtompuk sia sang
pilak, subung sang yab-ok, kag sang bu-

lawan, subung sang lunang sang mga
dalan.

4 Yari karon, ang Ginoo migakuha
sa iya, kag magapilak sa dagat sang iya

kabakuran, kag sia gid pagahalunhunon
sang kalayo.

5 Ang Askalon magatan-aw sini kag
magakahadluk ; ang Gasa man, kag ma-
galubag sia sa daku nga kasakit, subung
man ang Ekron, kay pagapakahuy-an sia

sang iya paglaum, kag sa Gasa madula
ang iya hari, kag ang Askalon indi na
pagapuy-an.
6 Kag magapuyo sa Asdod ang mga

unon, kag pagautdon ko ang palabilabi

sang mga Pilistinhon

;

7 Kag pagakuhaon ko ang iya dugo
sa iya baba, kag ang iya mga kalangil-

aran sa iya mga ngipon, kag sia man ma-
gapabilin nga sa aton Dios ; manginsu-
bung sia sang pangolo sa luda, kag ang
Ekron, subung sang lebusinhon.

8 Kag magabutang ako sing dulugan
sa palilDot sang akon Balay batok sang
mga kasoldadosan kag batok sang naga-
pakadto kag sang nagapakari ; kag indi

na magaagi sa ibabaw nila ang manug-
pabuhis ; kay karon gintulok ko sang
akon mga mata.

9 Kasadya-ka sing daku, anak nga
babae sa Sion ; singit-ka sa kalipay,

anak nga babae sa lerusalem : yari ka-

ron ang imo Hari, nga nagaabut sa imo

;

matarung sia kag mandadaug, nga ma-
painubuson, kag nga pinasakay sa isa

ka asno, sa isa ka polyino, nga anak
nga lalaki sang asno nga babae.

10 Kag sa Epraim pagautdon ko ang

iya mga kanga, kag ang mga kakabayo-
han sa lerusalem ; kag pagapamalion
ang mga pana sa paginaway. Kag
magahambal sia sing paghidaet sa m.ga
katawohan, kag ang iya pagkaginoo
mangin saisa ka dagat pa isa ka dagat,
kag kutub sa suba tubtub sa mga ukbung
sang duta.

11 Kag nahanungud sa imo gid, tu-

ngud sang dugo sang imo katipan, paga-
pagowaon ko ang imo mga biniiango
gikan sa bobon nga walay tubig.

12 Balalik-kamo sa kabakuran, mga
biniiango sa paglaum. Karon gid gina-

balita ko sa inyo, nga dinapli ang paga-
ihatag ko sa inyo.

13 Kay pagasantingon ko nga sa akon
si luda subung sang pana, pagasangka-
pan ko si Epraim subung sang pana;
kag pagapukawon ko ang imo mga
anak, Sion, batok sa imo mga anak,

laban, kag pagahimoon ko ikaw subung
nga hinganiban sang maisug.

14 Kag si lehoba magapakita sa iba-

baw nila, kag ang iya baslay magagowa
subung sang kilat. Ang Ginoo nga si

lehoba m^agapatunug sang budyong,
magapakadto sia sa mga alimpulos sang
Bagatnan.

15 Si lehoba sang Sebaot magaapin
sa ila : magakalaon sila, kag pagatapa-
kon nila ang mga bato sang habyug;
magailinum sila, kag magadinaguhub
sila subung sang bangud sang alak, kag
pagapun-on sila subung sang yahong
sang halad, subung sang pamusud sang
halaran.

16 Kag sa sadtong adlaw si lehoba,
nga ila Dios, m*agaluwas sa ila, subung
sang mga obeha sang iya banwa, kay
mangintampok sila nga mga bato sang
purungpurung nga masidlakon sa iba-

baw sang iya duta.

17 Kay idaw ano ka daku sang iya

kaayo, kag daw ano ka daku sang iya
kaayoayo! Ang trigo mxagapabunga sa

mga pamatan-on kag ang duga sang
ubas sa mga ulay.

f^ga panaad sa Israel.

PA.LA.NGAYO-KAMO kay leho-
ba sang ulan sa panag-on sang

mga ulan sang tingin-ot : si lehoba ma-
gapapangilat, kag magahatag sia sa ila

sang bugana nga ulan, sa tagsatagsa
sing hilaraon sa iya latagon.
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2 Kay ang mga terapim nagahalatag

sing mga polong nga kadayawan ; ang
mga manugpakot nagatulok sing mga
daya; ginamitlang nila ang mga damgo
nga malimbongon, nagalipay sila tungud

I

sang walay pulus. Tungud sini nagata-
j

lalaliwan sila, subung sang mgaobeha ;

ginalisdan sila, kay wala sila sing ma-
nugbantay.

3 Batok sa mga manugbantay naga-
dabdab ang akon kaakig, kag pagasilo-

tan ko ang mga kanding nga lalaki

;

kay si lehDba sang vSebaot nagaduaw sa

iya kinabon, nga balay ni luda, kag
ginahimo niya sia nga iya kabayo nga
maambong sa pag-awayan.

4 Sa iya magagowa ang hato nga pa-

musud, sa iya ang palpal sa layangla-

yang, sa iya ang pana sa pag-awayan, sa

iya man ang tanan nga mga manugga-
hum sing tingub.

5 Kag manginsubung sila sang mga
maisug nga sa pag-awayan nganagalala-
pak sa mga kaazvay, sa lunang sang mga
dalan. Nagaalav/ay sila, kay si lehoba
upud sa ila, apang ang mga nagasalakay
sa mga kabayo, ginapakahiiy-an sila.

6 Pagapalig-onon ko ang balay ni

luda, kag pagaluwason ko ang balay ni

lose, kag pagapalinongon ang ila puluy-

an, kay sa ila nagakalooy ako ; kag ma-
gamanginsubung sila sang wala ko pag-

isikway sila, kay ako amo si lehoba nga
ila Dios, nga magapamati sa ila.

7 Kag si Epraim man manginsubung
sang maisug ; magakasadya ang ila ta-

giposoon subung sang tungud sang alak.

Ang ila mga anak makakita m.an sini i

kag magakalasadya sila ; ang ila tagipo-

soon magakalipay kay lehoba.

8 Ako magapanihol sa ila, kag maga-
tipon ako sa ila, kay gintubus ko sila;

kag pagapadamuon sila subung nga gin-

padamu sila.

9 Kon pagisab-ug ko sila sa tunga
sang mga banwa, kag sa mga malayo
nga mga kadutaan, magapalanumdum

i

sila sa akon, kag magapalangabuhi sila

upud sa ila mga anak, kag magabalalik
sila.

10 Pagapabalikon ko sila gikan sa

duta sa Egipto, kag pagapanipunon ko
sila gikan sa Asur, kag pagapasudlon ko
sila sa duta sa Galaad kag sa Libano
kag indi makakita sing igo tiga diiug

nga sa ila.

11 Kag magaagi sia sa dagat sangka-

lilisdan, apang sa dagat magapila"5 sia

sang mga hanul, kag magamalala ang
tanan nga mga kaidadalman sang suba :

ang palabilabi ni Asur pagapaubson
kag ang setro sa Egipto magapalayo sa
iya.

12 Kag ako magapalig-on sa ila kay
lehoba, kag magalalakat sila sa iya
ngalan, siling ni lehoba.

Silot^sa mga matig-a sing tagiposoon.

-j -j LIBANO, buksi ang imo mga ga-
i I wang, kag nga ang kalayo magha-
lunhon sang imo mga sedro.

2 Uwang-ka, sipres, kay ang sedro na-
pukan na, kay ang mga maambong gin-
hapay. Inuwang-kamo, mga alon sa
Basan, kay ginaguba sia, ang talon nga
masiot.

3 Ginapamatian ang inuwang sang
mga manugbantay, kay ang iya pagka-
halangdon nahapay ; ginapamatian ang
ima sang mga magamay nga leon, kay
ang palabilabi sang lordan nahapay.
4 Amo ining ginasiling ni lehoba,

nga akon Dios: Pahalaba ang mga obe-
ha sang ihawan,

5 Kay ang ila mga manugbakal naga-
patay sa wala sing pagdala sang kasal-

anan, kag ang ila manugbaligya naga-
sililing: " Mangindalayawon si lehoba,
nga nagmangaran ako, kag nga ang ila

mga manugbantay wala sing kalooy sa

ila."

6 Kay indi na gid ako magakalooy sa
mga pumuluyo sang duta, siling ni leho-
ba :

" Kay, yari karon, ako magatugyan
sang mga tavvo nga ang tagsatagsa sa

kamut sang iya isigkatawo, kag sa ka-
mut sang iya hari ; kag pagalinason nila

ang duta, kag ako, indi ko pagaluwason
sila sa ila mga kamut."

7 Busa, ginpahalab ko ang mga obeha
sang ihawan, bisan pa ang mga labing
nalisdan sang kinabon. Kag iiagkuha
ako nga sa akon sing duha ka sungkod
kag ginhingalanan ko ang isa nga Bugay,
kdg ginhingalanan ko ang isa nga Hi-
gut ; kag nagpahalab ako sang mga
obeha.

8 Kag gindula ko ang tatlo ka mga
manugbantay sa isa lamang ka bulan

;

ang akon kalag naakig sa ila, kag ang
kalag nila naakig man sa akon.

9 Kagnagsiliiigako: " Indi na ako ma-
gapahalab sa inyo ; nga ang himalatyon,
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mapatay ; kag nga ang nagakadula, ma-
dula, kag ang mga magakalabilin, nga
ang tagsatagsa maghalonhon sang unud
sang iban."

10 Kag ginkuha ko ang akon sungkod
nga Buga}^ kag ginutud ko sia, sa pag-
wala sang akon katipan nga ginkatipan
ko sa tanan nga mga banwa.

11 Kag ginwala sia sa sini nga adlaw,
kag sa sini ginkilala sang mga labing
makalolooy sang kinabon, nga nagtulu-
lok sa akon, nga yadto among polong ni

lehoba.
12 Kag nagsiling ako sa ila : "Konmi-

namaayo ninyo, hatagi ninyo ako sang
akon sohol ; kon indi, pabayai-ninyo
ini. Kag nagtilimbang sila nga sa akon
sohol sing katloan ka panid nga pilak.

13 Kag nagsiling sa akon si lehoba:
" Ipilak ini nga sa manugkolon," yadtong
magayon nga bili nga ginpabili nila sa

akon. Kag ginkuha ko ang katloan ka
panid nga pilak, kag ginpilak ko sila sa

Balay ni lehoba nga sa manugkolon.
14 Ugaling ginutud ko ang ikaduha

ka sungkud nakon, nga amo ang Higut
sa pagwala sang paghiutud sa tunga ni

luda kag ni Israel.

15 Kag nagsiling sa akon si lehoba :

" Kuhaa pa ang garait sang isa ka ma-
nugbantay nga buangbuang ;'

16 Kay yari karon, ako magabangon
sing isa ka manugbantay sa duta, nga
indi magatatap sang mga nagkaladula,
kag indi magapangita sang nagtalang,
kag indi magaboloig sang gupak, bisan
magapahalab sa maayo, kondi nga paga-
kaonon niya ang unud sang matambok,
kag pagagision niya ang ila mga koko."

17 i
Kailo ang manugbantay nga wa-

lay pulus, nga nagabiya sangpinanong!
Ang hinganiban magaahut batok sang
iya butkon, kag batok sang iya mata nga
too : manginitus ang iya butkon, kag
pagapalongon sing bug os ang iya mata
nga too.

Kalaglagao sang mga kaaway sang banwa sang

Dios.—Paghinulsul kag pagpaninlo sa Israel.

1Q LULAN sang polong ni lehoba sa
^ ibabaw sa Israel : Ang polong ni

lehoba, nga naghumlad sang mga langit,

kag nagtukud sang duta, kag nga nag-
human sang espiritu sang tawo sa sulud
niya

:

2 Yari karon, pagahimoon ko ang leru-

salem nga tagayan sa pagduling nga sa

tanan nga mga banwa sa palibot, bisan

pa sila man batok sa luda, kag mangin-
amo ini sa paglibot sa lerusalem.

3 Kag mahanabu, sa sadtong adlaw,
nga pagahimoon ko nga ang lerusalem
manginbato nga mabug-at sa tanan nga
mga banwa ; ang tanan nga magapas-an
sa iya, pagapamihakpihakon sing malain
gid, kag ang tanan nga mga katawohan
sang duta magatipon batok sa iya.

4 Sa sadtong adlaw, siling ni lehoba,
pagapilason ko nga may pagduling ang
tanan nga kabayo, kag nga may pagsala
ang nagasakay sa iya ; sa ibabaw sang
balay ni luda pagapamuklaton ko ang
akon mga mata, apang ang tanan nga
kabayo sang mga banwa pagapilason ko
sang kabulag.

5 Kag ang mga pangolo sa luda ma-
gasililing sa ila tagiposoon :

" Ang akon
kusug among mga pumuluyo sa lerusa-

lem, kay lehoba sang Sebaot nga ila

Dios."
6 Sa sadtong adlaw pagahimoon ko

ang mga pangolo sa luda subung sang
isa ka bagahan nga kalayo sa tunga sang
gatong, kag subung sang isa ka sulo nga
kalayo sa tunga sang mga inupung ; kag
magahalunhon sila sa wala kag sa too
sang tanan nga m.ga banwa palibot ; kag
ang lerusalem pagapuy-an liwan sa iya

duug, sa lerusalem.

7 Kag pagaluwason ni lehoba sing una
ang mga layanglayang ni luda, agud nga
ang dungug sang balay ni Dabid kag
sang pumuluyo sa lerusalem indi mag-
daku sa ibabaw ni luda.

8 Sa sadtong adlaw, si lehoba maga-
tabang sa palibot sang mga pumuluyo
sa lerusalem ; kag ang sa tunga nila nag-
alangalang, sa sadtong adlaw mangin-
subung kay Dabid, kag ang balay ni

Dabid manginsubung sang Dios, subung
sang Manugtunda ni lehoba sa atuba-

ngan nila.

9 Kag mahanabu, sa sadtong adlaw,

nga pagahimulatan ko sa paglaglag ang
tanan nga mga katawohan nga nagaa-

labut batok sa lerusalem.
10 Kag pagaipasagahay ko sa ibabaw

sang balay ni Dabid, kag sa ibabaw sang
mga pumuluyo sa lerusalem, ang espi-

ritu sa bugay kag sa pakilooy ; kag ma-
gatululok sila sa akon, nga sa iya nagla-

lapus sila, kag magapanalabitou sila ba-

ngud sa iya, subung sang pagpanalabiton

III9



12. 11. SI SAEARIAS. 14.5.

bangud sang bugtong nga anak, kag may
kapait tungud sa iya, subung nga may
kapait tungud sang kamalayon sang pa-

nganay.
II Sa sadtong adlaw may daku nga

panalabiton sa Jerusalem, subung sang
panalabiton sa Adad-Rimon sa nalupya-
kan sang Megido.

J 2 Kag ang duta magapanalabiton,
ang tagsa ka panimalay sa pinain ; ang
panimalay sang balay ni Dabid sa pinain
kag ang iya mga kababainan sa pinain;
ang panimalay sang balay ni Natan sa

pinain, kag ang iya mga kababainan sa

pinain

;

13 Ang panimalay sang balay ni Lebi
sa pinain, kag ang ila mga kababainan
sa pinain ; ang panimalay ni Semei sa

pinain, kag ang ila mga kababainan sa

pinain.

14 Ang tanan nga mga nabilin, ang
tagsa ka panimalay sa pinain, kag ang
ila mga kababainan sa pinain.

•|0 SA sadtong adlaw may tuburan
•*^ nga nabuksan nga sa balay ni Da-
bid, kag nga sa mga pumuluyo sa Jeru-

salem, nga sa sala kag sa kahigkoan.

2 Kag mahanabu, sa sadtong adlaw,
siling ni lehoba sang Sebaot, nga paga-
utdon ko sa duta ang mga ngalan sang
mga larawan, kag wala na sing halaudu-
mon sa ila ; kag pagaipalayo ko man sa

duta ang mga manalagna, kag ang espi-

ritu sa kahigkoan.

3 Kag mahanabu, kon ang isa maga-
pakamanalagna pa, pagasilingan sia sang
iya amay kag sang iya iloy, nga nagpa-
langanak sa iya :

" Indi ka magakabuhi,
kay naghambal ka sang butig sa ngalan
ni lehoba." Kag ang iya amay kag ang
iya iloy nga nagpalanganak sa iya, maga-
palapus sa iya, kay nagapakamanalagna
sia.

4 Kag mahanabu, sa sadtong adlaw,
nga ang tanan nga mga manalagna ma-
gakalahuya ang tagsatagsa sa iya pala-

nan-awon, kay nagapakamanalagna sila
;

kag indi na magapalanaput pa sila sang
kunup nga buibul sa pagbutig,

5 Kag magasiling sia: "Indi ako ma-
nalagna ; mangunguma ako sang duta,

kay ginbakal ako kutub sang akon pag-
kapamatan-on."

6 Kag sang pagasilingan sia nila

:

"
I Ano bala inang mga pilas sa imo mga

kamut ?
" sia magasabat :

" Sa ila ginpi-

las ako sa balay sang akon mga abyan."

Ang pinilas nga manugbantay.—Katapusan nga pag-

bukom.—Ang pagpakataas sang Iglesia.

7 Tindug-ka, kampilan, batok sa akon
manugbantay, batok sang tawo ngakau-
pud nakon, siling ni lehoba sang Sebaot.
Pilasa ang Manugbantay, kag pagapa-
alaplaagon ang mga obeha ; kag paga-
pabalikon ko ang akon kamut batok
sang mga magamay.

8 Kag magakahanabu sa bug-os nga
duta, siling ni lehoba, nga ang duha ka
bahin pagapamapason sa iya, nga maga-
kaladula sila, apang ang ikatlo ka bahin
mabilin sa iya.

9 Kag pagaibutang ko sa kalayo ining

ikatlo ka bahin, kag pagaulayon ko sila,

subung sang pagulay sang pilak, kag pa-

gatilawan ko sila subung sang pagtilaw
sang bulawan. Sia magatawag sang a-

kon ngalan, kag ako magasabat sa iya

;

kag magasiling ako :
" Banwa ko ;

" kag
sia magasiling :

" Si lehoba akon Dios."

YARI karon, ang adlaw ni lehoba
nagaabut, nga ang inagaw sa imo

pagabahinbahinon sa tunga nimo.
2 Kay pagatipunon-ko ang tanan nga

mga katawohan sa pag-away batok sa

lerusalem, kag ang banwa pagakuhaon,
kag pagaatihon ang mga balay, kag pa-

gapanluguson ang mga babae ; kag ang
katunga sang banwa magakadto sa pagli-

ton ; kag ang nabilin sang banwa indi

pagautdon sa banwa.
3 Apang magagowa si lehobaj kag

magaaway sia batok sadtong mga kata-

wohan, subung sang pag-away niya sang
adlaw sang paginaway.

4 Kag magadulog ang iya mga till,

sa sadtong adlaw, sa ibabaw sang bukid

sang mga Oliba, nga yara sa atubangan
sang lerusalem, nayon sa Sidlangan

;

kag ang bukid sang mga Oliba, mapi-
hak sa tunga nayon sa Sidlangan kag
nayon sa Katundan, nga manginisa
ka daku gid nga nalupyakan didto ; kag
ang isa ka katunga sang bukid magabu-
lag nayon sa Aminhan, kag ang isa ka
katunga nayon sa Bagatnan.

5 Kag magapalalagyo kamo sa tunga

sang nalupyakan sang akon mga bukid

;

kay ang nalupyakan sang mga bukid
^ magaabut tubtub sa Hasal. Kag maga-
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14.6. SI SAKAEIAS. 14. 21.

palalagyo kamo subung nga nagpalalag-

yo kamo bangud sang linog sa mga ad-

law ni Usias, nga had sa luda. Niyan
magaabut si lehoba, nga akon Dios, kag
upud sa iya ang tanan nga mga baiaan.

6 Kag mahanabu, sa sadto nga adlaw
nga wala na sing kapawa ; ang mga hi-

toon nga masidlakon, pagapungan ang
ila kasilavv;

7 Kag manginisa ka bugtong nga ad-

law ini, nga ginkilala ni lehoba, nga indi

bisan adlaw bisan gab-i ; apang maga-
kahanabu nga sa eras sang kahaponon,
magamanginmay kapawa.

8 Kag mahanabu man, sa sadtong ad-
law, nga magagulowa sa Jerusalem ang
mga tubig nga mga buhi, ang katunga
sa ila nayon sa dagat nga nasidlangan,

kag ang isa ka katunga nayon sa dagat
nga nakatundan, kag mahanabu ini sa

tingadlaw kag sa tigtulugnaw.

9 Kag si lehoba magamanginhari sa

ibabawsang bug-os nga duta: sa sadtong
adlaw si lehoba mangin-isa sia, kag isa

lamang ang iya ngalan.

10 Kag ang bug-os nga duta maga-
baylo kag manginsubung sang kapata-
gan, kutub sa Geba tubtub sa Riraon, sa

Bagatnan sang lerusalem ; kag ang ban-

wa pagapakataason kag pagapapuy-on
sa iya duug, kutub sa gawang ni Benya-
min tubtub sa duug sang nahaunang ga-

wang, tubtub sa gawang sang mga Pa-
musud ; kag kutub sa tore ni Hanaueel,
tubtub sa m.ga Ipitan sang hari.

11 Kag magapuluyo sila sa iya sapag-
hidaet, kag wala na sing katagudilian

sa iya, kag pagapuy-an ang lerusalem
sing masinalig-on gid.

12 Kag yari karon kon ano ang ma-
nginkalalat-an nga pagaipilas ni lehoba
sa tanan nga mga banwa, nga nag-
alaway batok sa lerusalem: pagapatu-
nawon niya ang unud sang tagsatagsa,

kon yara pa sia sa ibabaw sang iya mga
till, kag ang mga mata sang tagsatagsa
pagatunawon sa ila guwab, kag ang ila

dila magakatunaw sa ila baba.

13 Kag mahanabu, sa sadtong adlaw,
nga may daku nga kawagwagan sa ila

gikan kay lehoba, kag magakapyut ang
tagsatagsa sa kamut sang iya isigkata-

wo, kag ang kamut sang isa magabayaw
batok sa kamut sang isa.

14 Kag si luda man magaaway sa

lerusalem. Kag pagapanipunon ang
mga mangad sang tanan nga mga kata-

wohan sa palibot, ang bulawan, kag ang
pilak kag ang mga panapton sa dakung
kabugana.

15 Kag manginsubung sini ang kala-

lat-an sang mga kabayo, sang mga mula,
sang mga kamelyo kag sang mga asno,

kag sang tanan nga mga kasapatan nga
didto sadto nga mga dulugan : ini ma-
nginsubung sadto nga kalalat-an.

16 Kag mahanabu nga ang tanan
nga magkalabilin sang mga katawohan
nga nag-alabut batok sa lerusalem, ma-
gatalaklad sa tuigtuig sa pagyaub sa atu-

bangan sang Hari, kay lehoba sang Se-

baot, kag sa paghiwat sang piesta sang
mga Payagpayag.

17 Kag mahanabu, nga ang mga sa

panimalay sang duta, nga indi magta-
laklad sa lerusalem sa pagyaub sa

atubangan sang Hari, nga si lehoba
sang Sebaot indi magapaabut sa ibabaw
nila ang ulan.

18 Kag kon ang panimalay sa Egipto
indi magtaklad kag indi rnagkari, sa

ibabaw nila wala man sing ulan ; maga-
abut ang kalalat-an, nga sa iya si lehoba
magapilas sang mga katawohan, nga
wala magatalaklad sa paghiwat sang
piesta sang mga Payagpayag.

19 Yari karon kon ano ang mangin-
silot sang sala sa Egipto kag sang sala

sang tanan nga mga katawohan. nga indi

magatalaklad sa paghiwat sang piesta

sang mga Payagpayag.

20 Sa sadtong adlav/ may sa ibabaw
sang mga kilingldling sang mga kabayo

:

" Pagkabalaan kay lehoba "
; kag ang

mga kolon sa balay ni lehoba manginsu-
bung sang mga yahong sa atubangan
sang halaran.

21 Kag manginbutang nga baiaan ni

lehoba sang Sebaot ang tanan nga kolon
sa lerusalem kag sa luda ; kag ang
tanan nga mga magahalalad, magaala-
but kag magakuluha sa ila, kag maga-
luluto sila sa ila ; kag v/ala na gid sing

Kanaaninhon sa Balay ni lehoba sang
Sebaot, sa sadtong adlaw.
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SI MALAKIAS.

Pagkadiniatagubaluson sang banwa.—Ang pagsulit-

sulit sang pagsitnba uga lawasaoa sang

mga saserdote.

-I LULAN sang polong ni lehoba sa

• Israel sa kamut ni Malakias.

2 Ako naghigugma sa inyo, siling ni

lehoba ; kag nagsililing kamo :
"

i Sa ano
bala nga ginhigugma mo kami ?"

I Indi

bala si Esau ang utud ni lakob ? siling ni

lehoba, kag ivalay sapayan, ginhigugma
ko si lakob

;

3 Kag si ' sau ginkaagikan ko, kag
ginhimo ko nga kahapayan ang iya niga

kabukiran hag giniugyan ko ang iya

palanublion nga sa mga sakal sang ka-

hanayakan.

4 KonangEdomnagasiling: "Gingu-
ba kami ; apang magabalalik kami, kag
pagapatindugon namon liwan ang na-

gub-an," amo ining ginasiling ni lehoba
sang Sebaot :

" Sila magapalatindug, a-

pang ako magapukan; kag pagatawgon
nila sila : Kadutaan sa kalautan, kag
Banwa nga batok sa iya naakig si le-

hoba sa gihapon.

5 Kag ang inyo mga mata makakita
sini, kag magasiiiling kamo : Magma-
ngindaku si lehoba sa ibabaw sang kadu-

taan sa Israel."

6 Ang anak nagapadungug sa iya

amay, kag ang alagad, sa iya ginoo

:

busa, kon ako among amay, i diin bala

ang akon kadunganan ? Kag kon ako
among Ginoo, I diin bala ang kahadluk
saakon? siling ni lehoba sang Sebaot
sa inyo, mga saserdote nga ginatamay
ninyo ang akon ngalan; kag nagasililing

kamo :
"

i Sa ano bala gintamay namon
ang imo ngalan ?

"

7 Nagahalalad kamo sa ibabaw sang
akon halaran sing tinapay nga mahigko,
kag nagasililing kamo: "

I Sa ano bala

nga gindagtaan ta namon?" Sa ginasiii-

ling ninyo :
" Ang latok ni lehoba tala-

mayon."
8 Kag sang nagahaialad kamo sang

sapat nga bulag nga sa paghalad, i indi

bala malain ? kag sang nagahalalad
kamo sang piang kon sang masakiton,

I indi bala malain ? Busa, idolot ini sa
imo gobernador ; i manginmatagubalu-
son bala sia sa imo, kon pagapasulabi-
hon ka bala niya ? siling ni lehoba sang
Sebaot.

9 Kag karon, pakilooy-kamo sa na-
wung sang Dios, agud nga magkalooy
sia sa aton : ini naggikan sa inj^o kamut,
ipagapasulabihon bala niya bisan sin-o

sa inyo ? siling ni lehoba sang Sebaot.

10 Kabay pa nga may yara sa tunga
ninyo nga m.agtakup sang mga gawang,
kag nga indi kamo magtutud sing kalayo

sa akon halaran sa walay pulus. Wala
ako sing kahamuut sa inyo, siling ni

lehoba sang Sebaot, kag indi ko paga-
kahamut-an ang dolot sang inyo kamut.

11 Kay kutub sa sulubangan tubtub
sa katundan sang adlaw, daku ang akon
ngalan sa tunga sang mga katawohan

;

kag sa tanan nga duug pagaihalad sa

akon ngalan ang pahamut, kag ang dolot

nga matinlo ; kay daku ang akon ngalan
sa tunga sang mga katawohan, siling ni

lehoba sang Sebaot.

12 Apang kamo nagahigko sa iya

sang nagasililing kamo :
" Mahigko ang

latok ni lehoba, kag ang iya bunga,

unud nga talamayon."

13 Kag nagsililing kamo :
"

j Yari ka-

ron nga pagkalas-ay 1 " j kag nagapusnga
kamo sa iya, siling ni lehoba sang Sebaot

;

kag gindala ninyo diri ang kinawatan,

kag ang piang, kag ang masakiton, kag
sa amo nga hagay nagadalala kamo sing

dolot; ^pagabatunon ko bala ini sa

inyo mga kamut? siling ni lehoba.

14 Indi
;
pakamalauton ang malimbo-

ngon, nga may lalaki sa iya kinabon, kag
nagapanaad kag nagahalad sia sang di-

nagtaankay lehoba; kay ako among Da-
ku nga Hari, siling ni lehoba sang Se-

baot, kag ang akon ngalan among ma-
kahaladluk sa tunga sang mga katawo-
han.
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2.1. SI MALAEIAS. 2.17.

2BUSA karon, raga saserdote, sa inyo
ining sogo.

2 Kag kon indi kamo magpalamati,
kag kon indi ninyo igbutang sa tagipo-

soon ang paghimaya sa akon ngalan,
siling ni lehoba sang Sebaot, magapa-
dala ako sing pagpakamalaut sa ibabaw
ninyo, kag pagapakamalauton ko ang
inyo mga pagpakamaayo, hoo, pagapa-
kamalauton ko sila, kay wala, ninyo
pagaibutang ini sa inyo tagiposoon.

3 Yari karon, pagdautan ko ang inyo
kaumhan, kag pagaiwaraag ko ang ipot

sa inyo mga nawung, ang ipot sang inyo
Tftga ginihaw sang mga piesta, kag paga-
panghalinon kamo upud sa iya.

4 Kag mahibaloan ninyo, nga ako
nagpadala sa inyo sini nga sogo, nga
ang akon katipan nagapadayon kay
Lebi, siling ni lehoba sang Sebaot.

5 Ang akon katipan nanginsa iya sa
kabuhi kag sa pagliidaet ; nga ini sila

ginhatag ko sa iya nga sa kahadluk,
kag nagkahadluk sia sa akon, kag ba-
ngud sang akon ngalan, nagpaubus sia.

6 Ang kasogoan sang kamatooran
nagpuyo sa iya baba, kag ang kalautan
wala makita sa iya mga bibig: sa

paghidaet kag sa katarungan naglakat
sia upud sa akon, kag madamu ang gin-

papalayo niya sa kalautan.

7 Kay ang mga bibig sang mga saser-

dote nagabantay sang kinaadman, kag
sa ila baba nagapalangita sila sang
kasogoan : kay manugbaiita sia ni le-

hoba sang Sebaot.
8 Apang kamo naglilipas sa sining

dalan, nanginkabangdanan kamo sang
pagkaholog sang madamu nahanungud
sa kasogoan

;
gindunot ninyo ang kati-

pan sang mga Lebinhon, siling ni lehoba
sang Sebaot.

9 Ngani, ako man ginahimo ko kamo
nga mga talamayon kag mga kubus sa
bug-OS nga banwa, tungud kay wala
kamo magabalantay sang akon mga
dalanon, kag tungud kay ginapasulabl
ninyo ang mga tawo nahanungud sa
kasogoan.

M|a pagpangasawa sa mga babae nga mga duoiU'

iuong, kag tnga pagbulagay nga dimatarung.

10 iWaia bala kita nga tanan sing
isa lamang ka Amay ? i Wala bala
kita pagtugaha sang isa gid ka Dios ?

Busa, I kay ngaa bala mabudhion kita,

ang tagsatagsa sa iya utud, nga gina-
higkoan ang katipan sang aton mga
ginikanan ?

11 Si luda nagaginawi sing mabud-
hion, kag sa Israel kag sa Jerusalem
ginahimo ang kalangil-aran ; kag gina-
higkoan ni luda ang pagkabalaan ni

lehoba, nga iya ginahigugma, kag naga-
pangasawa sia sa anak nga babae sang
dios nga dumuluong.

12 Pagutdon ni lehoba ang tawo nga
nagahimo sini, sa nagapulaw kag sa
nagasabat, sa tunga sang mga layang-
layang ni Jakob, kag sa nagahalad sing
dolot kay lehoba sang Sebaot.

13 Kag yari karon, sa ikaduha, nga
ginahimo ninyo : amo ang pagtabon
sang haiaran ni lehoba sang mga luha
sang paghibi kag sang pagbakho, sa
bagay nga indi nagatulok sia sa dolot,
kag indi na mahamuut sa nagagikan sa
inyo mga kamut.

14 Kag nagasililing kamo: "^Kay
ngaa bala ? " Kag si lehoba among saksi
sa tunga nimo kag sang babae sa imo
pagkapamatan-on, nga batok sa iya nag-
ginawi ka sing mabudhion, nga bisan pa
sia ang imo kaupud kag ang asawa sa
imo katipan.

15 Kag ini amo ang indi pagahimoon
sang isa lamang ka tawo, nga may na-
bilia sia nga espiritu. Kag iano bala
ang pagahimoon sad to? Magapangita sia
sing isa ka kaliwatan nga gikan sa Dios.
Busa, mag-alandam-kamo sa inyo mga
espiritu, kag dili maginawi sing mabud-
hion batok sa babae sa imo pagkapa-
matan-on.

16 Ka)?- si lehoba nga Dios sa Israel
nagsiling, nga nagakaakig sang pag-
balagay ; kag ang uagahdag magatabon
sang kalugusan sang iya panapton, siling

ni lehoba sang Sabaot. Busa mag-
alandam-kamo sa inj^o kaugalingon, sa
inj^o mga espiritu, kag indi kamo mag-
manginmabudhion,

17 Ginabudlay ninyo si lehoba tu-

ngud sang inyo mga polong. Kag
nagasililing kamo : "iSaano bala nga
ginabudlay namon sia ? " Sang ginasili-

ling ninyo :
" Bisan sin-o nga nagahimo

sang malain maayo sia sa mga mata ni

lehoba kag sa ila sini nagakahamuut
sia ; kon : i Diin bala ang Dios sang
paghukom ?

"
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3. 1. SI MALAKIAS. 3.17.

Balita sans pag-abut sang Ginoo n^a ginaunahan

sang isa ka msnugbalita.

3YARI karon, ako magapadala sang
akon manugbalita, kag sia maga-

aman sang dalan sa atubangan nakon :

kagsahinali magasiilud sa iya Simba-
han ang Ginoo nga sa iya nagapalangita
kamo, kag ang Manugtunda sang kati-

pan, nga sa iya nagakawili kamo. Yari
karon, nagaabut sia, siling ni lehoba
sang Sebaot.

2 Apang i sin-o bala ang sarang ma-
kabatas sang adlaw sang iya pagkari ?

kag i sin-o ang sarang makatindug sa

iya pagpahayag? Kay sia among su-

bung sang kalayo nga manugtunaw, kag
subung sang habon sang mga manugpa-
munak.

3 Kag magalingkod sia sa pagtunaw
kag sa pagulay sang pilak, kag pagatin-
loan niya ang mga inanak ni Lebi, kag
pagaulayon niya sila subung sang bu-
lawan kag subung sang pilak, kag ma-
hanungud sila kay lehoba, nga nagaha-
lad sing dolot nga may katarungan.

4 Kag manginkahalamut-an kay leho-
ba ang dolot sa luda kag sa Jerusalem, su-

bung sang rnga adlaw sadto kag subung
sang sa mga dumaan nga mga tuig.

5 Kag magapalapit ako so inyo sa

paghukom, kag manginsaksi ako nga
magadali sang kasuayoi batok sa mga
babaylan kag batok sa mga makihilawa-
son, kag batok sa mga nagasulumpa
sing butig, kag batok sa mga nagapigos
sang mamumugon sa iya sohol kon sa

balo nga babae kag sa ilo, kag batok sa

mga nagadalautsadumuluongnga walay
kahadluk sa akon, siling ni lehoba
sang Sebaot.

6 Kay ako amo si lehoba, wala ako
nagaliwan ; kag kamo, mga inanak ni

lakob, wala kamo pagpangupura.

Vndi magiiinbcng kay lehcba ; indi magduhadiiha sa

iya tinotuyo, bisan sa iya katarungan.

7 Kutub sang mga adlaw sang in-

yo mga ginikanan nagpalalayo kamo
sa akon mga palatukuran, kag wala
ninyo sila pagtumana. Balalik-kamo sa

akon, kag ako magabalik sa inyo, siling

ni lehoba sang Sebaot. Kag nagasiliiing

kamo :
"

i Sa ano bala nga magabalalik
kami ?"

8 i Magapangawat bala ang two sa

Dios? Kay kamo nagapalangawat sa

akon. Kag nagasiliiing kamo :
"

i Sa ano
bala nga nagapangawat kami sa imo ?

"

Sa mga ikapu'6 kag sa halad nga bina-

yaw.
9 Pinapakamalaut kamo nga may

pagpakamalaut, kay kamo, ang bug-os
nga katawohan, nagapalangawat sa

akon.
10 Dalha-ninyo diri ang tanan nga

mga ikapulo sa balay sang bahandi, kag
nga may kalan-on sa akon balay ; kag
tilawi-ninyo ako karon sa sini, siling ni

lehoba sang Sebaot, kon indi ko bala pa-

gabuksan sa inyo ang mga talambuan
sang mga langit, kag pagaiula ko sa iba-

baw ninyo ang pagpakamaayo tubtub
nga wala na sing masudlan.

11 Kag pagabadlongon ko tungud sa

inyo ang manughalonhon, kag indi na
sia magalaglag nga sa inyo sang bunga
sang duta, kag ang inyo kaubasan sa

latagon indi magakapulak, siling ni

lehoba sang Sebaot.

12 Kag ang tanan nga mga katawo-
han magasiling sa inyo nga mga bula-

han ; kay manginduta kamo nga pina-

sulabi, siling ni lehoba sang Sebaot.

13 Ang inyo mga polong mga ma-
baskug batok sa akon, siling ni lehoba.
Kag nagasiliiing kamo: "

iAno bala arig

ginhambal namon batok sa imo ?
"

14 Nagsiiiling kamo :
" Walay pulus

ang pag-alagad sa Dios ; kag i ano bala
ang kapuslanan nga magbantay kami
sang iya kasogoan, kag nga maglalakat
kami nga may panapton nga lalaw sa

atubangan ni Tehoha sang Sebaot ?

15 Kag karon nagasiling kami nga
mga bulahan ang mga palabilabihon,

kag nga pati ang balay sang mga naga-
hilimo sing kalautan ginapatindug

;

bisan pa ang mga nagasulay sa Dios,
nagapalalayo sila."

16 Niyan ang mga Lagakalahadluk
kay lehoba, naghalambal sing tingub,

ang tagsatagsa sa iya kaupud; kag si

lehoba nagdungug kag nagpamati ; kag
ginsulat ang isa ka tolon-an nga handu-
manan sa atubangan niya nga sa mga
nagakalahadluk kay lehoba, kag nga sa

mga nagapakamahal sa iya ngalan.

17 Kag sila manginpinasahi nga ba-

handi nga sa akon, siling ni lehoba
sang Sebaot, sa adlaw nga ako maga-
himo : kag pagapatawaron ko sila, su-
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bung sang tawo nga nagapatawad sa

iya anak, nga nagaalagad sa iya.

1 8 Kag magabalalik kamo sa akon
kag makita ninyo ang ginkalainan sang
matarung kag sang malain, sang naga-

alagad sa Dios kag sang wala raaga-

alagad sa iya.

4 KAY yari karon, nagaabut ang ad-
law nga masingkal subung sang isa

ka dapug, kag ang tanan nga mga pala-

bilabihon, kag ang bisan sin-o nga naga-
hirao sang kalainan, manginalikabo ; kag
ang adlaw nga nagaabut, magadabab sa

ila, siling ni lehoba sang Sebaot, sa

bagay nga indi magabilin sa ila bisan
gamut bisan sanga.

2 Kag sa in3''o, nga mga magakala-
hadluk sa akon ngalan, magasubang
ang adlaw sang katarungan, kag sa iya

mga pakpak yara ang kaluwasan; kag
magagulowa kamo, kag magalinumpat

kamo subung sang mga tinday sang
baka sa talambokan.

3 Kag pagatapakon ninyo ang mga
malaut, nga sila magamanginabo sa
idalum sang mga dapadapa sang inyo
mga tiil, sa adlaw nga pagahimoon ko,
siling ni lehoha sang Sebaot.

4 Palanumdum-kamo sang kasogoan
ni INIoises, nga akon alagad, nga ginso-

go ko sa iya sa Horeb nga sa bug-os nga
Israel, kon sayoron, ang mga palatukuran
kag ang mga tulumanon.

5 Yari karon, ginapadala ko sa inyo
si Elias nga manalagna, sa wala pa
tnag-abut ang adlaw nga daku kag raa-

kahaladluk ni lehoba.
6 Kag pagalisoon niya ang tagiposoon

sang mga amay sa mga anak, kag ang
tagiposoon sang mga anak sa mga
amay, basi pa magkari ako kag mag-
piias sang duta nga may katagudilian.
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